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6ΙΡΥΙΓΙΙΝΑ ΟΒΑΕΟΝΙΑ 
σος ΕΠΙ. ρράά “απ, έΠσμαίᾳ, 

οΕ-πιοί]α Π{ηΗγαία 
4 

2 [οὗαηε Οε/οραυ ὮΏρήαπο 

(μπι 1 εημγεμιέιοέ Γαάπα 

θεία (α[ζα]ισηις ού 

νς 

ΝΕΝΜΗΗΠΗΣΗΠΗΗΗΤΗΙ 
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙΗ 

νω ο μώσές ΝΟ ΝΗ ΗΙ 
όν μρωκίεσιο Ἔερια, σ Ώε, Μα ίονη, /ἱρ/ς 





ΟΙ ΑΕΙςςΙΜΟ γ]κο 
ΙΑΟΟΡΟΑΝΥΟΕΥςΤ.ΤΗΝΥΑ- 
ΝΟΑΙΜΕΕΙΟΡΞΣΞΑΝΟΤΙΟΆΙς ΟΟΝ-« 

{τοτί] Οοπή[ἱατίο, δε [αρτεπιί (α]]ία- 
ΓΙΠΩ 5εΠαῖα5 {ητεσειτίπαο Ρια{ιάϊνς οεῖς 
(ας Σγροσιαρῃίσα Ρατίιεηί!ς 5. Ὀ. 

Ἔατερ Ἐ Μ Ο ε[ φπε[ῶα! (71 οἷα- 
ος γβηλε) Φαμιώ ῥε[ίογητα [η- 
η ὴ ἑμόιρ (δι νο ᾖαδίεηι 
ον) ασ Η [εγί ᾖος φΗ2πάαηΑ 
ος ᾖονδή[ῇ 7140 (αἶ]μα γερή» 

ζαρλμε 121(Ε ἐγα δεν αἷῃί- 

ᾱ. Ῥαο ζυγδ, οι {με πῷ αἱ φ[]μτα [οΥ- 

ΣΤ ΡΤΗ. πρ α7ή(οκή.] μ45 Φεδίά11, Υὲ 
ΡαγΙβΕπ(ο {απ ζομιώ,σίυε οἱ 12 ο1ε/ῷ {άηΦΜΑ2 

ας εἰατί[1ηρά μγ[ζεδαι, (ίμ οΡΡγε[ία ἱπ[είμλ 

1409ΕΥΙΗ, Γή 17) 61ΕΓΟΥΤΗ2Η72 [1121 οπΗδη(ῇ- 
21η Αα οὐ ΠΙΟΠΕΖΣ πα μέία [112 νΙ εά 
επε εχβέχαη» ἀδρεγο. Τε ήην {πάση αἡ- 

ά ή 



Ενιςτοτά. 
παμάο Ὀεί ΟΡ'. αν. δεπὶρηµαίε [ηρη]ά 
[γεημάφ με αμρη/Ἡ [1 Οσε ὑμιμέῆ[1ηκί ΡΥ λα! 
Ε/ΕΝΚΙΟΙ ΠΠ. οΡεγα (6) αἀλιγαδηέ «ού 
ε[[εέέησ εὖξ, συργάτεΥ ἔφερν {11 Ρε[ογμτ «[. 
(δι Τε ηΡε[ζα{ ες εοπἠΜίεμεγηΕ, Ορ. Ποδή πρε] τά 
ἔφετάγε αμάεμΗδιῃ ἰαηί[[ρα Ῥαμ οἱ α[[η)(6. 
(ο [εἶα ΥΕΥΗ/ εμεηίῳ 1 ΧΙΜΠΟΡΕΤΕ ΥεΟΤΕΕΙ 
{ή ῥομέ οΨ2ΗΕΣ, 659 εΧΓΕΠΑΡΙὸ ΓΥή}ε ῥγαετή; 
Τ72 {ΟΊΗΡΟΥΗ7 69. ΑΙΟΥΗΥ2 ΗΕΤΛΟΥΙΑΗ2 αὔ1: 
ϱΕΥΗΛΕ ε0η/Γε(ηε ο”ΗΠΕ [0.101 α: 
γάγλᾷ» οὐ26 ῃ εὐ εοἱ]οεαγΠ 1, συ! ῬΗἱε αΡΡΡΙ[[! 
αμα δε, ζα2 ομί]εν ἆἡ[ρογάέα ΡΑΗΙΟΥΗΖΗ απηὶ 
Υ32 ομγγἱζµ]ο Ρεπε ῥεγάιΦεγαμΕ , η πο [ρίε: 

ο 4 μα71ΡΥΩΗΑ γε[ζΗεγείι. Ἐ! ζμοία7, 1! 

4 μα. [στο [01Η (ἴεγο, μμ ή γι; 
ῥῦ. α[[εηγε /λαἡρ ἨλεἰΗη/ε Ρο[[μήοιή ν 04η! 
οἱοοεα7210 αἴἠε ογμαἰά7ή ΠΜΕΗΓΗΓΕΤΗ , Πσρηι. 
/6Υ{1 πογ{Ριῥ αἴῆμε Τε7ΡΟΥΙΡΗΡ, μις Παῥη 
ἰαρ/ᾳ εὖ, νὲ οὔ1ΜΗ/ ορίῥερ τε[γαπαμᾶα αἴθι 
εοεγοεπάα [ῇ): 4εοῷβδεχ (ργή{αμή[[ηη ρήη 
αἰεηί[[ρρκέ [αΠ: ἐ ϱοϱ/[/ {0 (ηιεπΗία, συ 
ζαε νγδε [0ρο]α οι σ}/ηηα[ία {πα μγατεηΗΗ 
σσ. {οι ελα αὖ Περί ρε] [ΟΥ2Η. 
εχεΤΗΡΙΗΣ ΤεΓοΥ2άΥεΓ ΜΥ. (0 γεἱ γά72 ηεεε[Ίατι, 
εΧχεζμεηάωε, «17ου αφ οί ῥ]απίες, οὐ 



ΕΡι5τΟΙ ΔΑ. 
με (η[4σε» , ἔεῆ με ΙΠ{ΟΥ οί 70) ν η (ος 1η{Δ” 

γήμε,ἆ εἶεραή; ααδιρ ρως Ροίηοιά ελα μάά- 

Ἡρη). ο 4Η νεγὺ αγγ ΝΠΗἡ , σε ὑπ Ρίο” 

με σ}7μα[ῳ α[ορίύπο οµέμ/0με εογε; ἀοξζογες, 

ἠνμο Ργο[ε [Τομέ [με ϱ212Η[ΙάΥ ΜΑ ῥΥἱεξένο- 
Ἶρς (0) εχεγῶαΗσῃες νίά (0ν ΓΕ7ἍΡοΥε ἀε[ιριέας, 

ἠροίο , ῥᾷο, 6)) ἀέρεμξίά ΓμεαΠΙΜΥ. ή 6γες [α- 
, 05 [ο Γοπέα{οΡΗύηα» γε άπες,4α- 

Ώρα”, ΗΕ οἱ ΙλεΗ{{, ἠηεο)1Η2Ο 1, (9) 

πἱάλ]γαΙῷ ο] ῥεἷο ΓΕ. Γαπίος ὁ συἰγέμίς 
Ῥν πήγα εργα, αἴζηε αἀεο 12α1ογος [γη έέης, 
(ευ αἨημεηῖο,ε[]εΡεγορηγα”.. ΕΗ ἀπὸ [1 μάίο[ς 

ΗΕ μίς ο χΜήο ΟΡΟΤΙ Ρεβαεπά 20226 [αι , 

πε [ης συἱρη]α»,({) Ιάῤογες/ ου αἰάίσμηη: (οι 
ρε {μία Ῥαζ {η γε ἆ ΠοΡῷ ἄε[ήεαγείΗγ. ἆμί μρτο 

ᾖ 

εχομά εμάς, (9) εμζαάώ ἑα7άμίωὴ οΡεγα”» 
(7210, ΗΡΕΥ {1ΙεΥ 105 ὁ οὔ εια{ε Τγρόργαρμἰ- 
ο Α)ίε ος 4721 ({) ἐποροσία)η . (οἱ 

ῥεἱἱογη” ΕΥῥίΠε αἰ[[ομία» γεπομα μή”, σον 
ὄἱ[ρατα)» γεέη{εργά/ΗΛΙποδή/ζ με ε[ξ απήι 

1ο Ρο[ΜεγΗ ή” εἱ ἠΜεγαγιώνβαΠΗΙΑ72 η ποβῷ [{η22 

Υ18. ῥγοάε[[ε 5 60ν ϱ0 Ο71Ηέ: Πο[Ἴγαρ εὐγῶ» 69» {α- 

ΔΙ ιαίες εοη/εγγε. ἕεμε 1/65 ποδ!γέ μη 

σον «η [ρεοηλεη αἰέμοι εὔογεΑ ν [ΡΥΗ2Η 
ρμες 0} ΙΙΠΟΥΗΗ ΟΥ άΕΗ ΟΥ ΗΕήο 1//ΓπεΖ2,ά 

ο 



Ἑριςτο1Α. 
{οάμ.ΟΡ/0Ρὄο γίγο εγωάνί[1ή7ο νηᾶεμάφηε ο 
Ισ πο Πο Ωμ ΙΙ 
μή» εµΗε ΗΡΙ η Με {η ρηο (9. 114ἱ 
Ραήρ. ΔάἨ]ία που ρε] ηη{ οαη/0, γε ρα Ἰαῦι] 
Γ473 3 9[1ΥΟΥΗ2Η ῥΥΗΓα {6 4 ση οί {4) 

/ΡΙεπάοτε εἁαμ{ηΥ (δι αρβαγεαπΕ’, φή4γΗ7Η αμα] 
ῥ]ογεοεη(έγε [90 εγΗ. Ργίηρ η, φύία οηΜΗΡΙΟ {] 
αγβίδιω ϐ:) ἆὐ[εριπὴ οΥπα ία, σον ΓΗ αὐιω] 
4ὁ πηγη έἶηη ες ἆΤεπενῷ απ”, φά ἰρεγα]ος ν0ἱ 
είν, 6) γης ο Ἴ0[ Ποη ἶ αἴσπά ιά] 

η , [2 εαν (γε οί ομηηΙάΙ 
Φηοά Ημ. [ῤγέ ἆ τε εοη/αέρη Γεαη 
{Ἡγ, «9ν Πο ἄγεελρ {έπος ο ἀοέ[γω ϱὔ 
εγάµομίς; «υῃά6 14 ΧΙΥΜσ ΙΟ ΥΙΟ αὐ 4 
σα[[[γηο Ῥγίπαρε ΗΡί ΡοΓἱ[1/22Η αργά ε[ξ 0 
24/14 γε Εφεπάς ο {ωάοημία. «4{εγ γάΠ)ο ἀ 

ζια{µ ΟΡ/ὕΡαµΥ {Ρ/Σ γήμεγεί, νά 69. ᾗί 

ἐργαίος οὔΗ1Ε5 ν [ρΗ ΑΥΓ επεμο[εμία οἩ ῥγο/ζαι 
[6 εἶνε Ργοιορή εοὔ {ες στα ἱεσεμά 
εί], φνο ἐπ ῥος [ργο τοπ μΠαμάο {ὲ ε[]ε ν [η 
ῥγοβτοτν, 6) επ ὧε οσ/. ᾖγήγη μης απζ μα 
αἰίφημα ο Ρα1{ε {1412 γε ῥοΐος γ/πάίζαγο. η. 
Ρενε[). 7Η ου πα(ή [Πε νΗ Ρο εχήρίᾳ {μα Ῥωηά- 
1 άΗς 10 Ἴος 0[(Υ 72 ζήαἱεζμήή πε [ἰβομίει. 
ιεβρία», (6) σγα {η {ε αί /βεαίηχεη δοπέ οϱ-] 

| 

ι 



“ΙΕ ΡιστοςῦἍ, 
ία, αε ἀεΤ2Η2 ναί ΡηΡίίως [μὴ Ρ7ο- Ι 
δες, σνν ο, νά ενρά ἐμημδῆή [ον Κερεη ναΐευ 

ἄθέίογΗα{ε ε[πασ», γ{ Γεομπάμ {)εΗΥΗ Ίο: 

[κής πα ΓΙδΗΦ αάῑε Ργορ μμ, (9ν δοπεοά {εν 
Ρτημ[ερίά , φής Ποδη  οετεγ Κερίδι» [α21βγ:- | 
«ε7ὴ ο0ος[]ς (1, (άγιο τεξία ε[]ε Πιδεα. Βεηο Γι 
γα]ο.υμεεΓία Ῥαγ//οΙΡ [ά1Ρ. Τερίοηό. 4η Πο 
ὦ (Ἠγήβο πάΐο ΦιΗΠσεηΓ [ο Πομάρε[(7Ί0 Ί0ηο 
αργα ΗΠΑ. 

ᾱ 



ΡΊ ΑΕ ΑΤΙΟ 40 1ΕΟΤοδΕ 1: 
οκ σσὰ Φ γὝπδος {αιηῖηας Εαι]άϊΐσας, αὐας (α]άαί 
ἴ ας απιρεῖμας, Οταοἱ ὃς [αἱΠὶ ἆ οἶίςο Πιοῖς 

ον οἱργ]]ας αρρε]αταπε, αἆεο σεΓτΙπῃ ΕΠΕ νε 6 

}) παἶ]ας ἵπ ἁαρίαπα γοσατς οΏιταατ ἀεῦεσαῖ. 
ς ) οξἆ αποῖ ΠΠεσίῃητ αυὖα {Πρυ]αγ η αιτία 
ο οὃ µι απ{ρατεητες, απ ποπηίπα, ους ατας, 

αὖα' ογαςμἱα,ρ]απε {ποςξτιπῇ ε[ὶ ὃς οοπῖζοµεσ(ατη,ντ Εαςὶ- 
1ὲ εοἰ]ἱρίτιις ὁ (εᾳποπί Οπρ τή Πρε]]ο., ὃς εχ τε[Ηπιο- 
η]15 τα ροἵυ]η ὃς Γαήποτιιπα αμ λοἵυπη ἵὰ ΥΠΑΠΙ {Ύπο- 
ΡίιΠ 1ῃ ας εἀἰτίοιις οἱ]αεῖς. [η απἱρας αποπίαπη αμα εΙῃ- 
αἲτε ἆε 51ΡΥ]115 ἀῑοί ροἵεταἃτ, {18 {αἱς αιέχοσῖδιις εο/ῇ- 
ΦΗ4ΗΤΙΣ, απηρ]ίοτς επαττατίοης (Πρει[εάερο. Νπο ἵλη- 
τΗπῃ, αἰῑοά αἆ ΓΙ ΡΙΦ{ΕΠΙΕΠΙ αἴτίΠος., ἆιιο οβρίτα {παι- 
Σ41Η 1Π Πυῖαις Πε! νε οι]ο. ἃχ ]εέχου] ἁΠιιά{ςαπάα ΡΙοΡο- 
ΠΑΠΑ. 1. 4η οἵαςΙ]οΓΗΤΏ Ιξοτηπα δ1ΡΥΙ]αγαπή ποπηῖης ρα- 
Ε]ἱοατοστη, δε οὔχο Ηρτις εοηρτεβεβ/οσιπη, οἱ ργ]]α Πητ 
Απόζογες. Π]. 4 οπληία Πη: γηῖης ο1ργ]]α., απ γειὸ Ρ]σιῇ, 
Ἠοιἱ εα]άςπα πε 1 ΠΠ ΙΕΟΣΙΠΗ τερΙςΠεΠΠΟΠΗςΙΠ ΙΠπςυ-- 
{πσμπη, απο τεΠὰ οεΓΙαΙη ἃς ΟΠΠ Ρις οοπ{ε[ῖαπα ςοπυε]- 
Ἱετε, δε ποςτίαση Εαοετεα{Ώ1.ςεἆ 1] πΠ],νί {ρετο.αηυἱο- 
τες εταπῖ,ν ΟΙ αῑας Παβεαιη ἀπ Ρίταμάί σα (ας Ρετ[ρεχοτίπε, 
Ηασεπιις Π ρε 1βΗ1 ἆς φαί δας πα βήοπεπη ἵπ Πε] »εὔπλι- 
Πἱ ἔετο ΟΠΩΠΙΙΠΗ ΠΟΠΙΙΠΗΠΙ «ΟΠ{ΕΗ(Η ΙΡγ]]1ς αά(οη1ρτῖ, ὃς Ρίο γετίς δΙΡΥΙ]ατά πα οταςυ]1ς λαδίεί Γ1ῃί »ΡΙΟΡΙΕΙ ετεῦία Γε[Ππιοηία,α 1; Ρρα[ΠΊτη οχ 1]]ὲς αριιά απΏίαι]ος Ἑςς]ε[ια (οεὶ Ρῖοτες, Τη{Ηππι Ματιγτδ, ΤΠεορΠΙ] μπι ΑπτίσςΠεΠίη, 
ΑἴΠοΠασοἵα{η,Ο]εΠιεΏίεπ] Αἱεχαπάτίπαπη Εἰπιίοπῇ ΤΑ. ἐἴαπι{ηση, ὃς αἷίος «ΟΠ ΓΑ σεητί]ες οἶἴατα ἱεσιμτη. Α αυο 
σοπ/{εΠ{η {εςρἆετε Πε[ῃς ἀυσί[Πεπῃ, Πίῇ τἔρις,οτἀο, ἀἰάίο, 

’ 



ΡΕπΑΕΣΕΑΤΙοΟ, 
ὃς {ες {ρίᾳ Ἱοζπα οτασ]οΓα αέχοτἰζαῖστη εἶειιατε νἱ-- 
ἀετεητας. Ναι {1 αἴατεια οἱ γατα αια Υἰχεπεπί,οοΠῇ- 
ἀετεπαῖις, ὃς Τα{ἔῖπο Ματιγτί, Ταβαπο, Ο]εππεητὶ β]εχαῃ. 
Επίερίο,σατετῖς ἀεπίαιιε εσς]ε(ια{εἱοίς (οπρτουῖθης οιςὰἰ- 
σηας, πα ]α 1 γ]]α Μ οίε ρείος βαίτ.Ωποπιοἆο ε{ρο ποί[ῖτα 
5{οΥ]]α Π9.2. ρασ.2:6. ἃε Μο(ε ναιἰοἰπασῖ, αιιοπιοἆο ἁ]ι- 
υἱαπα ργφἀἰςείε,αμοΏιοάο ρᾳφ.192. ΥΠΑ Οὐ1η Νοξ {π αἴσα 
ε[ε ροταῖτὸ αἲτ εΏΙΤη {5 ο1η {ᾳο τηατίτο, οπή {οοςίο ὅσ{ο- 
οτα, ο {ειϊτῖος ὃς ϱ]οίπδιας ἰῃ νπάι5 τεπροτε ἀπ 
{μίῇς {α ζαἵαπι: αποά ἱρίαπα απάϊτα {ω(οἷεμς, ὃς ὰ ποιπίπα 
Παέεπις ρτοάίται εἴξ. οἱπ 5ΙΡΥ]]α ρ]α5 ααλπα 1]]ίς οτεάἰ-- 
Της, οτασμ]α Ώπες οομ/{οτῖρτα {αμεπαί]]ε απἰπσεπεῖς απηῖς 
Ρο[ξ 6Γαεοσιπη ἱπιροπίαπη,νῖ ρατοῖ οχ ρᾳρ.261. ΠΠοἙ{ΗΙ 
αὐ]άεπα εῇ., αποάμαϊω Οταοἱ Πππρεί 1] ἱϊτίαπα {ατιαὶ οἱ-- 
Ὀγ]]α:{εά νπιάεσαπαιε {]]ιιά {ππλατας, Πας αὖ Ατριάοτίπ, 
{τε ὰ δΙογοβοσατη, Πας αὖ Αιλεηίεπβ απη Γεριιοιάε Μο- 
{ο ας Γεσπο »οἱοιποβίς, ἄε Ιπρετίο Μασεάοπίσο, ας αα- 
ΕΙΟΣ ιπομαΓοΏίΐ5 γαπα 91 ογ]]α νατὶοἰηία εΓωηί,ντροῖε ροίῖ 
{65 σε[ῖᾳ» ρτο]ατα. Οσοά { ρο[: Μοίεπι ἆεπιαπι στῶςο- 
τά τοσα οαρίτ,νετ[οις είς πια]το τπ]ηια5 αι έξοτίτας 
(αα οοπ/[ζαδίτ, Ναι αὓ εχίτα Μο(ῖςεχ σγριο νίαιε αἆ 
υ]άπλαιη ροἱἱτία Παάαΐζα ἀε[εαξχίοπεπα {10 Ὑείρα[απο, 
ηΗΠηςΓαΠτς τη]]]ε απἱπσεητί οὐχμασίπτα ἆπο απηϊ,Ετ σεζ- 
τεντρ]ητίηα οχ Π[ῆς οτασμ]ϊς ροβῖ Οτίβπα οοπ{οΠρία 
ε[[ο οτεάαπι,ττἱρ]1εἰ σαιία πἹοιεος. Πα, αία ΗὈ. ο ρας.332. 
α/[ετὶτ οἱϱγ]]α {ο αἰεετυτη Ιποεπά(απη φας Υ εα]ὶς νι][ς, 
Ἡος αμἴςία, τε[ίς Ει/εὈίο ἵπ (Ώτοπϊςίς, οοΠ!ϊσἰῖ ἆΏπο 
Γοιπ.οχοιχ.(α0 Πππρείατοτε Οὅπιοάο: πο Πὸ πιοἆο τρία 
γε[ία αἆςς,{εὰ εἴίαη ραἱατίαϊη δε Ρ]υσίπια νιδίς ραῖς(ο]ο 
εοὔα ατα (απτ. Ναπα ρείπαπ ἑπςεμάίαιη {αῖς Οἰγπιρίας, 
οχκχιν. αἶτοτα, ία οἶτοα Απιοπιηί ΡΗ ὃς Οοπηπαοάἵ {επῃ- 
Ρογα ἠμποτείοετο » 1 να]ριις «βεττῖ, δὲ ὰ (οεἱρτοσίθιι» εἴιις 
ατατὶς οἰτατί οαρετυητ {τα ναιϊοἰπῖα 9ργ1]ή1α απῖεα 1βΟ- 
ἴα πες αῦ ν]]ο απ επῃ {οἶαπα αἀἁιιέχα. Ἐσ αΗτεπῃ 1ηαρί5 1 
ας ορἰπίοῃε «ΟΠΗΣΙΠΟΓ, αιοά γ]ττα Οοπιιποάυμη πὅ εχ- 
τεπάαίις, αιάρρε Ρο/[: ΑἀτίαΏαπι τεος Ππηρεταϊοτες (14 ε{ε, 



ῬπΑΡΑΤΙΟ. 
Απιοππῦ ΡΙΗ11 Απτοπ.ΡΠΙ]ο{ορΏΙπα, ὅς ζοἱπΙπο ἆαπα) 

τεσπατητος Ηδ.ς.ρασ-1ο4.δς 9.8.ΡᾳΡ.267. δὲ 1ης τἔροτα 
Επεπῃ Παβίτητα ε{ς (οποίτας. Τ εκτία,απ]ᾳ γ]άςο ορἰπίοηες 
ποπηι]ίας Ρος ΟΕσΙ(ξαπι ἀεπιῖ ὰ ΟἨεβααπὶς εχοορίτατας, 
(ος Ησῖς {Π{εττας ε[ῖε. Ἱππρίος Ρρο/ῖ αλα ποτ {αςμ]α εχα-- 
τεπο {αρρ]ἱοἰο ρεταταπη 1 {εμτξτία ε[ι Οτἰρεπίς,ντάο- 
ει Αυσιῖ, Πο. κ1.άε οἵπτ. Ρεἱ «αρ.:7. ὃς ΝετοπεΠλΙἩ ν]- 
σοτεατατὶς(αριταᾶαὸ ὃς οοσα]ταίατη {1ο τεπροτετεις- 
Ίαταπα ἀπὶ ὃς Απο [ται ἔοτς, (Η{ρίςίο Ραὶτ ποπμ]]οτῦ 
ὀτία εχἀἰόιο Ραυ]1 αἆ Τπεία|. ΜΥ {εεσίαα {πα υἱτατ5 181 
ορετατωτ,ντ ἱἀειι Ααρα.τταά!τ 10.29. 4ς οἰπῖτ. Ὀεί ζαρ.29. 
Αιαιὶ ρείοί εχιαϊ ρᾳς.212.ὅς ΓεργεμξάΙταχ 11 Ο{αςο 4Ιο- 
ἆατη {ο]ιο]ίο οτα Υετ.εοἁἰςῖ5 αρρο/το, αοά {πίτα {η Ποιῖς 
τοταἡ:ρο[εσίος ραπ ἱπου]σατας, ΥΡΙ ἄε Ἠετοπε τηςητὶο 
πι αιεπιαἀηοάἄ ποζαἴἵαη ε[τ αἆ ρᾳρ.:68. Ὑπὰς ποῃ ]ειῖς 

{ιΜΡΙείο πιετεπεῖ,οζασι]α Πτα ὰ αποἆαπα ορἰπἰοπίδιι» Η]]ἰς 
πηρατο ροΏὰς απὰπι ὰ οἱργ]]ᾳ σοΠοἱηπαϊα ΒΗΠε. Πας ἆς 
τεπροϊςε. οεὰ ὃς οτὰο {ρίς πιαἶταπα ΟΥ]Ηπὶς Ηεῖς ἆς - 
τ{α]ετε νἱάετιτ. οἱ Ὀγ]]ας οατπαῖπα, ντ Πα{Ηπις τείοττ, {αης 
ῃοοπςίπῃα,οΡ/οσα Πποπτί]α, πε αὉ ἀρία αΙάειη Ιπτε]]εέχα, 
απία οπι ΕΗτοζε ααοάαια εβΙΙ{Α : ἵτα νε ρτοιετρίο ]οοίῖπα 
ἀεάστῖπ,α 1ο ΓΕΠ1 ΡεΓΡ]εΣα!η, έο]ἱ5 1 ογ]]α οΡ/ζμχίοτεία 
εί[ε ἀἰοίπιας, Αεποβσί Ποτί αγ ]π],ετί πλειτῖ τα(ῖο {Πῖοί-- 
ἆαπι οἰαιιά]οοῖ, ξετε ρετρεῖ πα ΓΕ οτάίπεια {εγιαλῖς 
ἵπ Ρτίππο ας παυμά! οΓεαζίοηε ὃς ατατίριις,ας Νοε, ας ἁἷ]α-- 
119.64 {ογίε σα {η (επείι :{π τεττίο ἄε 6αἵσπο ὃς Τἱταπῖ- 
Ρας,ἀς Μοίε,ἆς ]εσε,ςε ΒαὈγ]οπίσα σαροἰ]ταῖς: ἴῃ αὐατῖο 
εε αμαϊος πιοπαςζΠ]18: ἰ αιήπ{ο ἀετεδιις σε[ἔής χν.Ἱπι-- 
Ρεταϊοτπι {πτεστα Πἰβοσία οοπτεχρτησείτα οδείηης ἆς- 
πίαιε ὃξ ρετ[ρίειιεοιωπία τε[εηπέας, ντ Πἱτοσία Ροιίας 
αιιὰπῃ οσασ 11, αηἰπη! (εάα 1 ροῦία5 α πάση Εμτοσί»,ρεσ[ρἰου]- 
τατῖς ροτίας απλα οὐ {ουσίτατίς ἱπάἰσ]α ας {ο ριαῦεαητ.Ηϊς 
οοπ/{εητίτ ἁἰέχίο {ρία, Ππενοςςες. {πε ρ]τα(ος (ρεάεπιιις, 

Ύοεεε ραττῖπη ἱπίο]επίες ὃς ποια {απς, ρασΏῖπῃ ὁ {αοτίς Ἱ]ς-- 
τετὶς ὃς (οπἱρτοπίοας ἀεί[αππρτς , ρατιίπῃ ἱπερτῖς ετγππο]ο- 
οίςοβία, Ππ[ο]επτος, Υῖ αὐδἠσθ ἵπ αιιάϊσλόί Πσηίβςα- 

Ἵ πως Να 



ῬαπεβΑτιο, ή 
ἴοπε Ρ3ρ. 198.90. θα γὺ» ἵπσεπετε [αηΙΠΙΠο ῥαᾳρ. 279. ἵ 
2Ο.οι1, Υ: οἱ κ μΔυιλιὸς 197.13. γαλΙχανὸΥ 216.19. χελ.- 
πιγυἉ246. 11. Ε {αστῖς Πττοτίς ὃς {οΏρτοτίοιις ἀείαποῖα . νε | 
σητοΏρωται 15 6.2 ποσο χθίζων 236. -.. γιό ρισ-οι 207.53. ἳ 
Πας {οτίαῃ αἰἰααἰς Ειτοςί ἀῑπίπο αά{οτίδεπάας ἀῑχοτίς: (εἆ η 
8Η 4ποσαιε ποπΙπί(η ταἴίοιιες ὃς ἀετίμαιίοιες εἰάσιη ἵγί- ηΠ 
Ῥμεπτας, φΙα]ίς:εῖ ἀλφις"Ἴρον 167. Βαδυλῶνος 224.3. | η 
Διὸς227.10. Δία, ἰπαι]ς, ΙοιεΙη ποπαἰΠατΗῖ, δα]ι οἱ πι ή 
διεπεὲ εφθ»ατία ]λας πας ε{ε.Ο Ὀε [αμα ετγπαάπα Οτα- 
οἳς απσίριις ἀίσπαπι, 11 ρ]απε πα], 4πο Δευχαλίων ἆςε- 
ἁποίτατ ρου το ὃὺ ρο χαλέω!Ό ΡΓςΙαΓΕΠΗ ΙΠΙΕΠΙΠΠΗ, ἵ 

αϊιο τεα)ράμματος Αδάμ Ρ3ρ.216.4ΠαΤΙΟΙ πΙΠΠάΙ ρ]α- 
οας ἀε[σιπατε ἁῑοίτησι Οσαῇ γετὸ Πμά Εατοτίς {τε ὃς Πο 
Ροτίας οτ{οΠ ἱπσοιί]: απεπιαἁπιοά πα ὃς Π]]ιιἆ αἀοά Ἱεσί- , 
εὐ ρας.255. ἆε αατι1ος Υε[ΕἰσἰΙς εἰαίοτατα. ΡΏτα{ες νετὸ, ιἩ 
{γ]ας,τοτα ἀεμίαιιε Ιεἑχο,ραιιοῖς εχοερτἰς,Ω]ὴ] αΏἰπηα{ η] - 
αηίπε αβ]αί {ρίταπτ, αἱ ΕΙ] πρετας ὃς {που ]ἱ ἀῑπίηί ρτα {ο Ι 
{ετιηῖ: πιο πε απἰάεπα Ἡοιπετίσαπι Πηα]ε[αϊεπι αττίη- ης 

σιης, ααοά Π]ασιιο ἱπά]εῖο ε[ὲ πος νετῖς οἱ ργ]1Πῖς οατετς. 
Π]οτυπα {Πα αἱ ἆεΙη ἕαμτα Π1οΓαϊ στα!ἴας, ταΠῖα εχςεἰ]ειτῖα, 
ταμῖα γεπυ/τα»,ντ Η οἴπεσας,Γἱοἆοτο τε[ὲς, ρ]ΗΓίπηος γεΓ-- 

{15 εχ οἱ δγ]ία: οτασι]1ς ἵ {μα Οροία τ{απ/[ευ]εείτ. Ατ 
{ῃ ποβτίς ποά[ε Υἱχ {αχ νε] {ερτεπα Πεπαϊξορία Η οππετ]- 
οἱ (ία τορειία». Οατηλίπα ποῄίτα ΗΡΥ]]ήπα , {1 νεταΠα 
{ατετί νο]σπαη5., Ππαχίπα εχρατῖς Πδἱ ποα]τλὰ ην Πηλέα, 
ἆωτα, οοαέξα, ὃς εχ {αοχὶς Πτοετῖς Ό{ρῃεο., Ηείιοἆο, οἵᾶ- | 
ο] Αρο]μπίς, Ῥμοσγ]ίάε δὲ οατετίς σποπηοίς ρσεῖῖς 
οοπ/{ατοίπαϊα {απῖινῖ ρα [τα {π ποτίς ορ/{εσιαιαῖ, 

γειπίο πίης αἆ τες 1ρίας ἵπ οἱργ]]ἰπ]ς εχροῄίας, ϱἩα- 
ταπα Ρ]ετΦοπε αὖςο Ρίεῃς , εορίοίε» ὃξ αρετίο ἀείοτῖ- 
Ῥμαπτας, ντ γοὶ ἱπάς (αηϊαπα οθπΐσετε Ιίοεας , Ί]]ας ποή | 
Ριαάἰδίας, {εὰ ρείας νί[ας, αἰιάῑἴας , απῖ Ἱεέτας, ἵτα ρετ- 
(ρίοπε τεοἰταῖας Εμίβε. ὙΨατὶοϊπία αἰίοαιμί Πο {οἱεπε | 
οιπμίδιας {ας αἰτουα(χαστί]ς Ππωϊτατ{, Ππα]το Πίπας ΠΟ- 
πιπα ρτορτία ρει({οπα Γάτα 1 {]ὶς ἀε[ισπαιί , νι οος- 
βΙατεροῖε{ῖ εκ {ο ριῖς Ρτορ]είαίατη, 



ῬπαεαΑτιο, 
Είαγας ἱπάεβτὲ ρταἀἰχίε, Εσοε νγσο Ρατίετ Ρήετμπι, Α: 
ο1Όγ]]α ποπαπατίπα , Ἑσοε γτσο Ματία Ρατίεῖ ΡΗΕΓΙΠΙ Ἱς- 
{απ ἵα Βετλ] «επι. ΟΠΑΠ νετὸ Ῥτορῃετα τηίημς Ιβίηόχα 
ἁιμπο αρίτατί βατητα τα ἀἰχειίητ μπι ο) ργ]]α: αι: απαί 
ΏΟΙΠΕΗ ἹείααηΏῖς ΑΠοει ἱῃ Επαησε]ίο αππιπεἰατίοπεπιιὰ 
υγ] ρυδ]ἱςαταη οτε Ολες Ὀαρτ παπι {η Γοτάλπε 
ηπ]]ας Ῥεορλείασμπι ρτα ἀῑχίε ται δἱὈγ]]α ΠΜ. 6, δε Ραρι- 
ππη ᾖ]]απα, ὃς δρ]είτιις (απ6ξὶ ΑΡΡΑΙΙΤΙΟΠΕΙΠΗ 1η ςοἶηβας 
{ρεεῖε,πιι]το αΏζε, {1 οιεάετε ξας ε{ῇ, ρια Ησηβσαιι]τ. 8ἱ 1τΑ 
ε{ῖ, ος πο ρ]α5 51 ΡΥ]115 αιιὰπι Ῥτορπετϊς τη ήπιας ἐ {οὰ 
αμ]οῆα ας Ηἱοσίπῃ ΥΠ ποσπῃ] αιιέζοι ε[ {4ο {εἰπἀἰοίο 
{ιειτῖ {οτοχ ρτοά{ε ο {η Πἰβονία ἆς ΟµπΙο, εΠῃ {ῃ ἀεί- 
οπριίοπς ΧΥ. ΠΏρείαἴοίπία Εοππαποσυπα βοπῃ αὺ 1Π1110 
5, «ιν δί αασαἱοίαΏ] ποπηίπα ὃς {αέὰ ἵτα Ρείρίςμέ δς σίς- 
ΡΗίοςε τάΠΦΗΑ1Ώ {ῆ Ῥτου]ατίο ααοἆαπι ΣΕ[εΓΗΠΤΗΣ, ντα Πἰ- 
{{οτΐςο α[ίζος Πατ ΏΟΠ Ροτιετίηῖ, πο ἴαίπεπ Είλιις αΠἰ- 
τηαάμεΓῖαΓΙΙΓ, ΠΟΠ ἡ ΩίεσΓα ΠΟΠΙΙΠα εΧΡΓΙΠΙΠΠΤΗΣ, {εά πια» 
ΤΏΕΣΙ (απΤἡ1Τη απος ρείπια {ει εαρίτα]ες Ππρυ]οτπη ποπιὶ- 
ΏΙΠα ΠεταΓῖς αταςσὶς ἀε[[σπαπΏντ, {Π Γ]ς Ρἰασεῖμηετα αΠῖ- 
σιπαϊα γΙἀεαητηγ.5εἆ «ΙΓ ΠΟΠ θ4ἆςΠῃ [δεἰς (αὈ{εα πε πα 
ΠΠρεζαἴοΓΗΠΠ ποπηῖπα απηίμβιις απ]σιπατίριις ὃσ στγρῃ!ς 
ἀμαο] {2 ΑΠ ααία Ιπιρετίο 1411 ἀεξιπέχοτµτα ἃσ Γεσηα τί 
ΠΟΠΙΙΠα Ποῖα εἴαηῖ, Ρο[ξετο Γι {πῃ ΡΕΙΑΙΟΤΗΠΩ ρτίσης Π- ἴεγα ὃς παπιεΕί {ρποτ ο ΙΡγΙ]α αΠἴεπῃ Πας ἆς ρΙῖστετίτῖς ὃς ποῖ1» γαποίπατατ,Ο ποά Π ἱπτετάμῃ ἆς Εαπτμχίς ἱοᾳι νε]ῖς, εχ ΠΗπεσίς αῖ αχ ΠΟΠΙΙΠΙΙΙΩ ΡΙορζίοζπι Πττογίς οχιΙτ-- σαητ,Πατἰο]ατασ: γερας. «75. ΡΙΦά1οῖτ ΕοΠΊαΠη ΡεΓίτΗτα(η, Ρο/ἔᾳπαπι ΠΙΗΠΙΕΓΠΗ Ποϊηϊπίς (1ἱ 6ΟΙη Ρ]επετῖτ. Ρ]ητα ὶς αἀάεγε Ρρο[επι, [1 ππΙΙΙζα ΟΓΩΠΙΑ απα {π Ποῖῖς αΏΏίρί, ηῖο Ρετίεα! νεἰ]επι. Ύ εεἡπη ρταἆεπτί Πας (αβισετς αΓὈΙΤΓΟΓ, νεπτς][σαι Γιά ἱοἴπῃ ΠΊεΠ1ῃ ἆς ΠΥ]Η11ς Ηδείς (Αῑὶς Ρτο- Ῥαβήδιις ταἰοπίδιις [ο ΠΙΗΗ]Εῃ]. Οοἆ, πε νεῖετίριις Εεσ]είῖα; [οεἱρτοτίδιις 401 51 0γ]]ας {οαπεπτει ]απάμητ,α]ί- α]ὰ ἀειταχί[]ε νἱάσας͵ ἄσ τς (απιαίπατη,νι οἱ γα ποβίτα ΣΠΟΠΕΙ, 4ΡΙΓΕΙΗ 4 παΠῃ Ρια [αγ ποι ασἰταγ]5 Ώας {ΠΙΕΙ Ρίεῖα- ΠΟΠς (ΕΙΏΡεΙαΡο. Τη δείς ἴ[ίς παζξεπιις γα]ρατίς αααος 



ῬπαξΑτίο, 
γεια ἱργ]]αταπα οτασπ]α,ραίσα ἀπῖερτα, {εὰ παα]τα ἁερία- 
πατα ὃς 1πτετρο]αῖα οοπΏ/πεσῇ αἲ Γε]ῖαιια οπαπίᾳ ποια, (αρ-- 
Ρο[πτία,οχ γαπϊς ααᾶ οΓίθις εοΠΙροΓΙαἴα,εχ οµεΠῖι οΟΙ1]- 

Ροΐα ς {π εαπῃ απο Ἱεριπτης ποάίς οζάίπειη τεάαἕξα,, ὃς 
{αρίπάε Υεταθιας [ία ποτ αἆαιιόξα ε[Πε:απεππαἁπιοάυπῃ {- 
Ρίμ5 {ᾳ ποῖίς ΠΙΟΠΙΗ, ὃς ἰαπῃ Υπο ὃζ αἶτετο εχειηρ]ο ο[ίομ- 
ἆαπι, 110. 1]. ππεητίο βτασοπὶς Πεἰα(Εςί, Ντ νετὸ ες 1] 
ερξο]5 οοπ/{ζατ,Τ ταἰαΒ{ τεΙπροίε οργιαπηῖπα Πε]α[ήσα ἵπ- 
Πάτα δὲ «ε]ερτατα ἔπετς, ντ {(ρ]οῖο {τ επι Ιοσίπῃ ρο[ὲ 
ταϊαπαϊη εοπ/οτίρίαπη βΗ[[ς. Νέτο οὖπῃ Εοππαπη εχοίτα» 
το ἱποεπάίο 1Ηαιηιπαβςτ, εἰς ο τηϊηῖς ἱπυδίασα ἴΠ Τια- 
σος ὃς Οίαπος ἀεπιπαμίτ Οαρά νί ν]άετετι ὰ ο1ρΥ|- 
ἣἱς ρα ἀϊσζαπα ὰ Όοπο απ οάαίπ ν]το νετ {5 ΗΤε Ιμτεσ[ετει]ς 

615, εἰ 6 Ἱεριν ηετερίκυ το χὸν ἄστιτου ταῦ τοι ροσάλ- 
ΑΝ. ΟΙεππεῃ», ].αἑαητίας, Επεορ]ή]5, Ῥα(αίας, ὃτ αἡ], 
πηυ]εα οἰζαητ ος Πγ]1Πἱ9, ασ απῖ ΠΟΠ εΧῖαΠΙ {Ώ Πὶς ΠΟ- 
Πγῖς,αἰα{ Πα] εασα εἰατίαητ, ὃς νοὶ νετδίς, νε] νετ δοας {Πτς- 
στίς ηῖοτρο]ατα {1πή. ντ ἀῑ]ίσεπτει (115 1οσίς 1ηέτα ποῖαιῖς 
Ωυᾷ οπιπία εὸ {ρεσαπῖ,νῖ ἆοσσαηῖ ΟΥ] ]ΐπα ποίῖτα πααχὶ- 
ΙΠαΠα ρα (ἴεΠῃ ε[]ε {ρατία, ράσα Ἱερίτίπια. Ὑπάπαιη γετὸ, νε 
ηοτα Οἱσετοπίδ νοςε ΥίαΓρίαΙη Εαςῖ]ενετα ἱππεπίτο ρο[σῃι 
ααλσῃ {α]{ία τεάατσυετς.ςεὰ αία ὰ ρτα[ῖατε πο ]ΐσετ, [α](α 
οΙ1Π Υετίς͵ ὃς παα]α οπἵΏ Ὀουίς οτΠῖ τοἱεταπάα : ντ {α]εεία 
αἱσποτ ΠΟΥΙΙΗποσαπα ογασυ]οζαπῃ γεβῄσία οομ{εζάειπιῖς, 
Αταιε ας ἆε ῥτίοτε οαρίτε (αεὶ5: οεααίτας αἰτεγΙπα, αι 
οπαηία Ίᾗα νηῖας Πατ δίΟγ]]α.αιιτ (οπἱρτοσίς.Ποσ,τε απἷά- 
Ρίαπα ἆε (γ]1 ὃς τεταπα ἁἰίεΓεραπτία ἀῑεαιη, Ὀσειίτες εχ ]-α- 
ἑχαητίο εχρεάἰτί ροτε[.. Π]ε παππφιιε Π0. 1. ἄς Εα]ία τε]. εαρ. 
6. Ππσ]αταπα οἱ υγ]]ατῆ [ιησα]ο» Ηρτος ε[ε (οπἰρίε : γηίας 
ΤίπεΠ οτσά1͵, απία θογ]]α ποπηίπε εἰτουπηβεταπίΗσίπεαι]ς 
ἁσοτηϊ ας (αμα οπίαας Ρτορίες εοπ{ΙΠΙοίείη απσπατί 
Ρο[ς,πί{ Εεγτωτσα, αὖα ὃς πρίηεῃ {αυπα γεταπα οαγηι]πί 
Ἱλίεταίς, ὃς Εσγτλλτσαπη {ε ποπηίπατ. Εὐγίλταα απτείη ε{ε18 
αἱ ἐμ Ηοεῖς 1ο (ες τεσπα οτάἴπειη Τεπετ, Ῥεἰπιὶ Ποτί αἰα- 
τος ἀῑοῖτ {Ε πήσαπη Νοε ΕιΗ[ς. δεουπάιΙ,νϊ ὃς {ερτϊνηῦ, 

θἀ[ουδίε Πἱ {οουτυτη αποἀάλπι αἆςο ἱππριάϊσμτη, ντ ({ 



Ῥπαεαττο. | 
τεδτε γεῖρα πιεάοία ρασ.16ο.αςεῖρίο) οπ(η ραῖτς Ἰποε[μᾷ 
εοπηπι/επΙτ!(!α]ερεσιῖς πε φπἰάεπι Εελαί οί ἵΏτοι δἱργ]]ας 
σα{τας δε Ώεο Ρ]επας αρποίοετεητ. Ουίπταπη Πρτάπα βΡ1 
γεπάἰσαϊ Πιάϊς{οτος.(Φτετί {αῦ ἱπςοτεὶς ααέξοτίριις ξετῆ- 
τμ. ΑΡίο]ατὶς εισο ἆποβις 1]]19 εαρ]είθα»,βπἔ Ρια{ατίο.. 
αἱ ἱΠΡΟΠαΙΏ,ΥΟἱ εοτῶ ποπαπα Ριρ]ἰσαπετο,ο αἱ (ᾶ ο Ρετᾶ 
πορίς αἆ Ἀαης εἀἰτίοπεπα οοµταἱεσης. Οιίά οηἶπι {1 1ρία 
Ρις ({Ητᾶ {τ,εχ αἱίατα αι οο]]ατίοπε ἀῑ οί Π1α]ο,(1ὰπῃ εχ ρία-- 
ἀἰσατίοπε Εοττα[ῖς {α{ρεότα. Ρτἱπιᾶ Ίτααὰς ἀο ιπαπυ/(οτ]-- 
Ρῖα οἱργ]]αγῆ εχειηρ]α ΠπαὈιϊπχας, αποσί πα ΥΠΗΤΩ ἱητεστῶ, 
αἰτεταίη ροβετίογίρας Ηδείςιἰά ε[Ὦραττε αιΙητί {εχτο ὃς {α- 
ΡΙἶπαο ππαποῦ 61τ,Ναιη αΙ ἵπ πο([εγῖς ψ]ίπωις ε{Ι, ἠὈί τας 
Ρυπα5. Εηζερτάπα ρτο {Πο ε{σα [αάΐα ρίζα {αποτς «- 
οείητ ποδίς {πτεσεισίππιις [ασί{οο{.Ετ.Ρίε]λοσς: παπα 
ειπα πε γετα{Ποτετη {πρρεάιταυίτ Ρἱ51οτλεσα οἰατί[ (-α- 
επαίηα Μεάίσςα τερῖηα (αἱἱοταπα ο]πι ριπάεπ(ππια, 
Ὀεἰπὰε εχξρ]α! 51γ]]ατᾷ αΏ «Έπιατο Ἑ αποοηςῖο ρια{ιάς 
{πο τἔροις ἁἀοδξι(ππιο αἰουὶ οιπεπἀατῆ,απατετη]ομξ νπᾶ 
1Ώ.{. ὃς πιαση! ἡ]ήας Α ἆ. Τατπεδί επιξάατίοπες {π Τ.Η τῇ ὃς 
Ρατίείη {εομπά!, ἸΜήο.Τσηεδιις β]]ας ῥραῖτε ἀΐσπιις Πβετα-- 
Πίτες οοπαιηαη]σαΙτ.Ρο[ί σα τω] τῇ ΠΟ Δ {ΠΙΕΓΗΠΕ Ιοαῇ.ΑΛι- 
τα] νατ]α Ἱεέτίοηος ἵΠ 11 τῦ,αιιας ΡατΠπῃ εχ {ρ[ο γίμοςχ-. 
οερτῖ,ραςπῃ 40 Απ Βαγβο αεοερῖ,οεὰ ὃς 1. ηέλαπεϊαηῖ ςο- 
ἀῑσίς γεια(1{Γ.ορε Ρ]ασίπαα οσα ειωξάατα (σατ,αήέ οριιπιᾶ 
{απε νἰτ ορτ.Ο]. Ῥατεαπιις εχ {αα Βἱβ]ίοτ]. Ρτοεᾶ απα πις 
{οἰίτμς ε{ὲ ρτο(εα αἱ Ἠαπιαπίτατε Ίάβεῃτος εὕςε[τε, Ῥοβπτε- 
ππο υἱπὶ ποβ]]1{]. ὃς εταάἰπβτποῖ Ρ.Γεἱρετηίιις ὃὲ Αἱπῃ εΓΜΙς 
ΤΓλμαηας. ]]ς Ἡ εΓΠισΓαΙὴ Ρ]η]ο[ορ]ῆ,]ιίς Ῥτορορίᾶ οἵα- 
605 ντεπάο» ἀεάετιητ, εχα {δις εἰ]οσία ὃς [παριπεηῖα οἱ- 
Ῥγ]]ατάπα πδπυ]]α ἀεοετρῖα (απ Ομος γίτος οτΏῃος, ντ ὃς 
ο ῖετος αππΙσος πιεί Πά]οίος Ώςιις «ἰεπηξτος 1ῃ1βις Ορ. 
Ἡσαπὶς βατοσ]δαας (α]ιιος ἃσ ἱῃοο]ιήηος Ρία{εταεῖ, ὅσα Π[- 
ἀειῃ οἶτο βετετ , ἱπρεϊπηίς οὉς 41 π1ε 1 πτοτία αὈεμπίεπ, 
Βὶς Οἱοστοπίδνετβδιις Ρτο(εααατί {1Π5. 

Φὲε ῥοέβον δραγΗαπος είς υιαή[[ε σερί ος, 
ΡΗΠΟ [πμ Ραβγ/α Γεσιδην οὐ {ΗΗΗΥ. 



Εν πα 

ου 

ΡΑΥΙ.Ι ΜΕΙΙ55Ι ΕΚΑΝΟΙ, | 
οΟοΟοΜιτ]ς ΡᾶαΙ. Ἐτ Βο. Π 

Ν οχνΙς πἙΟΜΑΝΙ "| 

4 Ε1,05. .. Ἱ η, 

ΑΡ ΙΟΗΑΝΝΕΜ ΟΡΕΟΡΟΕΥΜ η 
ΒΕΕΤΤΑΝΥ Μ, ΜΕ ΕΡυ 

δν ΓΑΜλΜΙς ΑΛΟΥΗΥ/ Ρεναέης οπέρερ α 
κ Λίογα]ε [αεἷμηα [ο Του γης ή 

Ε/ασγαν!: 1 67’ (ευγεία ΛΕ/Η Πι 
δεῖ[α [ο 67’ ΓΙ Η η, 

ω4ὐβΥΗΓά ΤΟΥ ΕΠ{1ΡΗΑ οὐ υ14 ἱ 
Οἴαγατε ποβγῷ ᾖανά [Μέγ Ρο] ῇ 

Τεβαπ/ε, ἠεάμσηαίηρ Ππηλ ν 
ΕΙΠΕ 4ἱά(γεΡ ΟΣΗ ΡΥΟΡΗ οί | 

δαγίε ύα1 ο, ρείτογα μη ης 
Ρ/σπά,ζΡ’ [ΗΕΗΥΙ Ργου/4 4, Ώοη γε 

0 υοἱ 1 α/ή ΡΙζγοΥ µε 
Ε[ε ῥο”μή ΜΥ νο] μεγς σεμ{ η» 

ΛζοΡΙΣΟΗΛΑ εοδ{εΥΣ ΙΑ )ΠΗΡΙ ο) [0ο 
«Φάῤμς [ρημεη[ες 1η ζγερε ρΗῥ]λεο πἡ 

«ΗΗΡΙο 20 αὔ[ᾳμε [γηό1μ, | η) 
ΝΟ 2ΗΗΑΥΣ {1ο ἂί[ειρηηά | 

Η μις 67’ εργα, αέβεγεγα Ρεν 
{πάμ][ ογ)ε, [1εἱάκσήι σεηο; 

ΟΥ ζ7’ ζεεγοίά εκ 
ση μΗΛέΥΩ Γοβγενε [ηέο.. 

Βου ἡ αγ εαν μῤηο ῥερς 
Εηηοεαπάμ ( 4 1απεμία παλ [ηβεγ)} 

Ἠ αμ ῥαΗεηΑΗΣ ΥΑΥ6 εΕΗ/ϱΥ 

Σ03ΕΥέ ας ΡέΤΑΜΑ ΘΡΣΟΡΟΕΣ; 



. Ἐκκυβιμαμάο βησμ]α ϱοῇμς, 
νά νεα!” ὃν Ροζ 

1/αήλη με ἠάπεεμεροπάογαία, 
μά ποββα ιά 6εηΗΗΣΑ Ενη//ς”). 

δεᾷ με ἀοἰεπιίωη εξ, “ρομῇῖ ο) 
1Η Ας [γή Ρραβκάμὴ», 
ν «Σῇ[ηορίκημε ἐσηεἠοβή]ε 

ΝοΗῇεαγέ ΑΗ ΤΟΠΑΜ/Ο. 
Φαέᾖέ εὐἱ2/ΓΟΥ εε{εγα πε) ΗΛ, 
ευ να[4 πρβ μα οκ κυήα», 

1ρηάγα ΟΗΕ, 4Η ϱΥοβ/Π(ΜΑΗΑ 
Φέωμετε 11ΡΕΥΗ ΤΗΙΠΑΗ2. 

Θµ νηη» ὁ [ερΓευ εὖξ, ασε [αγ φι 
Οζλαν η εεηι εἰ ΙηΡεΥΗ σγάνν 

Όη ωμά, Ρανα(4 
δες νά ΚέζΗΥΕ οΥΙΕΠΗε δο]εὁ 

ΘΗ/βρεΡενε]εγεξ]ας γεζην αἰέμα, ῥί; 
κο [ῦ αβ]οιδε[]ία ον εκεί, 

Βαμάμηε; ϱβο[εβαέρηε [ή 
11.1βειῖε [0 ο/η ά»/ε ΟργΙν 

γα ΤΥΥΑ ΜΑΗ νεΥΡΙΩΡΗ6, ῥοπος 
ΟγΑ[[ΑΠΡΗ 1 12 οή μες μή ιήήε, 62’ οηρ]ά 

Λένιπα Ργομ]εα”/ΗΑ 65’ ΡΗΥΠΑ 
(ρ μδερμηη εξξ)νῥιομπάπε]ηγα. 

Ἄνονέης 14Η. 1ο Ώάπίε] [αεεη, 
δες ζμο Ἐ[άγο, να {ρα 6β. 

Ργά/Αρα νοχ ποῦ [41 μήήµα, 
Λες Γεὔλεγε εξ, φμοά αι! δε γα. 

Λ4/ΛΕΗΥ Αγρια! οί φμάῆ με υἱη 
Αύερεβ(Α{) γρ ρο/)εγηη 

Νο[[εκγ{ε οὗ βεεα!α μία ν 
δεερίγα Ώεμε , ναγιαΓζο Κεσει, 

Μγτη]]ειτίαἆ Νίτσα, ΑΠΠΟ ο1ο 19 χς, 



νΕΚΟΝΕΝΟΙς ΡΕ οΙΒΥΙΙΙἘς 
ΕΤ 6ΌΑΒΜΙΝΙΕΥς ΣΙΕΥΙΙ]ΙΙΝΙς 

1162, 

ώς ΥΥΜ εγαάατίοπε Ἱαάσ- 
ο) νοκ τά {αο]αμσα ταπι δἱ- 

{ρία ρο[εα]αῖε νίάετις, γι αδ{ο]ατα ας ]ιιάϊς 
(ωοι]α δις ἀ[ριτατίοΠε, πιης ϱ1 ας αἱ- 
δις νειρα {αεστο Ρρο]]ἱείτις {απα ρετίεφπας, 
αἴαιιε ας 15 απα αριιἆ νετετες {οεἱρίοΓες εχ- 
ταἵς γἱά1, αἆ ος ροτΙ{ΗπλΗα ατσαπαοΏσΠὰ 
βειτποπεία ἁτεταπα, ρα {εττίπ} 4Η Π1 τος 
απαπαααίη ἆ Ρ]είσᾳπετταέταϊα Πε, ποΏ αᾱ- 
πιο ὕ ταίηεῃ αοευταῖε αὖ ν]]ο, απο {οἶα], 
{μετίτ εχρ]ἱεαῖα. | 

{μγ]ία Ιρίτητ α ααίδις 91 ογ Είπα ο{αομ]α 
4) 



2 ΟΝΥΡΗΚΙΙ 118ΕΠ 
τγαάίτα {πε ., Ύ/αττομς ἵπ Ηδτίς τοτΗπῃ ἁῑ]- 
Πάπα, Ὀἱοᾶοτο δίςμ]ο Πρτο ν. ὃς [,αέναπ- 
το Ηρτο Ριίπιο . ἁπίπαταπα {π[ΗΕΠΒΙΟ- 
πυπιαμότοπίρας, πα[ίετες ἀἰσεβαπτιτ Ώεο 

{1ης ἀεοίαπα πας. Ἔο]ες ΕΠΙΠΙ σιοὰ 
ἀεος ἀίσιμπε, ὃζ βεληεοπΠαπι {πα {επῖσι- 
ΠαἨΏ]. Έτρο οἱργ]]α, απα[α οομ]α ἀιέα. ιἆ 
ε[ι απ Γεἱ εοβ[η]ία πιοτταβιας επιητίαηΕ. 
ΗΠετοπγπηὰς εοηίτα Τοιήπίαπαπα: Ομοά ᾖ 
ομα (Ιπα1ε) [οποπή σεπετε δἐῤγ]]α δοδή- 
Αη αβροΙαμη, γεζζε τοπ Ιέμγα 1 εἱ [οἷα (οἱΡΙΓΗΥ 
πο[[ε υἱγρίηίτα». οΏπι αυ ἱργ]]ά6 οπΊπες αῦ 
γηΐης Γεἱρ]ίάΐς ποπα]πε γοσαῖας ἀἰσιηε, εα 
ΨέΤΟ 4 ἀεοτΙΠῃ εοΏ/{1]15 ποπηϊπαϊα εἰ, ου]- 
ἀάς ἙοπΊαΏα ΥόοςςσᾶΠ1 ρτορῃειΙ[απι, Ίος 
ε[ί νατεπλ/ητετρτειατί ροῇς {εηΡίε, 

Όυα αἨτεπα, απὲ 41ος, αὐΙρισγε ἵσπι- 
Ρροηδα5 ας ]οςῖς ἴργ]]α βαοτίατ,Π]άσηα ἵπ- 
ἴεςνετοτες (οΠρτοτες ἀῑ[Πεπ[ιο ε{ξ. ΑΙῆ οαίπι 
(αΠΤΙΠ1 γηαπη, αἰἲ] ἆμας., αλ] ετες, αἱ] αμαῖ- 
Γ105, 41] ἆαςεπα, αἲῑτ οτἴδΠα Ρίατος οἱργ]]ας 

Εμ[ς 



6 

ΡΕ δΙΡΒΥΙΙΙς : 
{μϊῇς ἀιχοτς, Ωµἱἆαπη οιίαπ (16οοΤΗΤΗ ο- 
Πατ {υηε εκ οΙ ΟΥ] ἔασεις , ηιιοςἆ ἆςε Ιοιί- 
δις, Ηειου]ίδα», Μἰποταϊσαας, δε α]ῑίς ἀεὶς 
{εεετπης, αἱ αυ σαι ασ] Εβοπε, ναι 
εβΏΤΕΙΠΙ Ρτοαἰάετε, ντ ααότοι οι Μ. Υαιτο:: 
Αιαιιε ἆς σα νατίε {οπίριαε, πα] επα!]ε {π- 
τετ {Ετύ1ῃ ἆε ραῖ{α,τΗΠη ας Ραττία ἁ[[ετερᾶς, 
ΑΙ επίαι Αροιιπὶς ὃς Ἱιαταΐς Π]ίαπι οχ- 
{ΠπιαΏε; αἱ Απζοσταείς ὃς Ἡγάο]ες: αἱ 
Οµίηασοτα :αἰ]) ΓΠοοοτϊ. Ώς ραιεῖα απο- 
αὐῑε πο πηίΠ15 ἵΠτετ {ε ἁη]άσατ, Ἀοπα]] 
εαπα ΕἰγτΏτῶαπα {μἱΠειταά μπε, αιΙάἆαπι οἱ- 
επ]αΠ1, α] δατάἰπίςα σπα, α1] (εισειΠίςδηι, 
αᾗ] Ἐ Ποάἱσπα,α1] 1βγεαπι, αἱ] Τ,εαςαΏαί, 
α]ἱ] Ρο/[ἴτεπ]ο Φαπηίαπα. ΟΙ οπΊΠία π]ασηα 
εχ Ρατίε ἀς ΕΙγιωταα ορίπαιί {απτ. ΟπΙάαπα 
εἴἰαΠι «άΠ1 αηῖε Ττοίαπα τείηροτα ΕΠς, 
απ ἆαπα ἱρμῃας Ἰτοία εχεἰάἰο (παεΐδαιε 
ναἑΙείπαταπα Ππα ροπίτυταπα,αΗ]γετο Ίοη- 
σα ρο[ῖ νἰχίῇε {επίριπε, ἵτα νε εὐί ρου{Πι- 
πα οτεάεπάιπα, απιρίρα μπα {τ, Ἡαποο- 
Ρἰπίοπειι τεἰοἷε Μ.γύαιτο ἵπ Πρ αιιος ἆς 
τορις ἁἰπ]ηίς {οεῖρτος τεατίο, απί απ άι 
ας χγ. υἱτῖς {αοτίς {αοιαπαἰςίοαετετς, δἷ- 
Ὀγ]ίπος Πριοδαίεποα {11ο νηίης οἰργ]ᾳ, 

Ἡ 



4 ΟΝΥΡΗΕΙΙ ΙΤ8βΕ«Ε 
(εἆ αρρε]]ατί Υπο ποπίπε οἱργ]]πος, ααοὰ 
ΟΠΊΠΕς {οπ]ίπΩ νατος οἱργ]]α ΠηΏτ α γετετῖ- 
δυς πυπεµραια. | | 

Μαιτίαπας Οαρεί]α ἆιιας ταπευτα ἱργ]- 
ίας Ειμ{]ε τεβετε, δε ποπ Ρ]ατες, Ετοραί]εη 
Ἱτοίαπαπα Ματιπείι Η]ίαπα, απαπ1 εάπάεπα 
Ρυταῖ εΠε ειπα Ρητγρία δὲ Ουπιάα : αἱεεαπι 
δγπιηιαζβίαπη Ηἱροτεβ[!ο Εἰίαπῃ, αὖα ΕΙΥ- 
τε Παἴα, ετἰαίη ΟΠαὶς νατἰςίπατα ε{ξ, 

Ρ]πίαςΗριο ΧΧΧΤΙ11. εαΡ. Υ. αμάχος 
ε[ῖ Β οπια ἴπ {οτο Ἱηκτα τοίέτα, τπίαα οἱδγ]- 
ἱατάπα Γαἰ[Πε [ίαταας «εἴς[ῖς ΠπΠΟίες; ος ἡ]έ 
νπαπα Ῥασπαΐας Ταυσας ααῑ]ίς ρ]εῦῖς ἱω[]- 
εΐτ, ἆπας νετο τε]ίαιιας Μ. γαἰετίας Με[α]- 
ἱααμσας. Οπατῇ ποπαίηα Φο]ίηας ο1Ρ.Υ 1 Ἱ. 
Ρο]γβ/{ξοτίς τείοτε. πα είπα εκ Πὶς Ο πια” 
ηα εταῖ, ους Οὐπιὶς οἰγπιρίαάς αππαααςε- 
{ιππα νατίσίπατα ε{ὲ, νὈί εἶιις {ασε]]απι νίαιιε 
αἆ ΠΟ[ΙΓατεπΏροτα ΕΗῇ5. Οποἆ ἱποεπά[ο Ρι- 
εεο]από., 4ΏΠο {αητὶς Μ. ὈῬ. ΧΧΧΙΤ. 
τεττα οῦτατηπη ε[, ας Ηρτος 1. Τατοιίπίο 
δΗρείρο Κοπιαποτεσί αττη]ίε, εαίς {ερι]- 
οωευηλ {η οἱεἶ]ίᾳ ἁἷα πιαπ{ς, Α]εοία Ὀε]ριί- 
σα, 1 αΏζε ΤτοίαΏς Τ6ΙΠῃ Ροτὰ ν]χίε,αἴαις, 
νε Βοειμις ραβίδετ, εἶμς ρ]ατίπιος νοτίας 

ΕΠοίηετιης 



ΌΕ ΣΤΕ τις, ς 
Ηοιπετης ορετί {1ο ἱπ{εγιήτ. Γεττία Ροίτο 
Ηειίρ] 15 Εσγιλτσα,ααα Ρρο[ί Ττοίσηα Ὀε]- 
Ία ν]χὶε, αἴαας {πτοί αἷία Τ,εςὈ]ἱ5 νατείπατα 
ε{ς, εος π]ασίς ἱπιροπίαπα απλμτος, ΠΠ]το 
αΠΏἴε(αΠ1 1ἆ αςοἰάστεῖ. 

«Ἐλίαηις απτσπα στο χ11, νατία Π{[ο-- 
εἶ, απαϊτος ο1Υ]]ας α[[οιίς, ΕγιΏτααίη, 
οαηίαπα, σγριίαπι, ὃς νατάἰαπαῦι. Ηἰ5 αἰἲ] 
σας Ππάσρπι ὃς ΟµΠπααπι αἀἰπησιηε, ντ 
ΠΏξ{ες; αι δι15 απίάαπα αἰίας ρίςτοτεὮ απτ- 
ιμοῦ αἀάάῑς, εοΓΙΠα νεΓο Πποπιίπα πό τε[ετῆτ. 

Μ.Υαττο (νι ε[ιαριά Ταάαπ πα Πἶστο 
ΡΙπιο)( 1ο ΠεΠ]ο γηαιᾶ ἀοδτίοι , πε αριιἆ 
(ταοος αιιἰἀείη, Πες αρα Τ-ατίηος ν]χίτ , π 
Πδτίς τεταπα ἀἰαἰπατᾶ αποςαά Ο.Οαίατεπι 
Ροηείασσπα πιαχίπχΗπη {εΠρΙε, ο{θγ]]ας ἀο- 
οξεία ΠΙΠηετο ΗΗΙΠς Γοίσττ, εχδᾳ, ΟΠηΊ6ς ΕΠΙ1- 
πησταϊ «Πα αμέχοσίρις οἱ εαΠΠάεΠ1 σείία 
πιοπιπαξείς Πεεοτατα πα οοπ[Ισπαταπτ.Ο μας 
ΠΟΠ «ο οτά(ης,αι1ο 4 ],αέχαητίο ἀῑρετιητιι, 
επιππεταδο,αἱ πεοτεπροτίς,πος οἱΡΥγ]ατῦ 
τατίοΏςιη Παῦετ:{οἆ απᾶ αὖ απ απ(Πμπαίς αἆ 
τεςξίοτες ἆειεπετο,είς Ργςῖοζεα αἀάᾶ,αις 4 
νετετίοα» (τςςίς δε Γ.αεἰπὶς {οπρτουϊ ο ὰς Πή- 
ἀδςΙθγ]]ἰς ὃς οαααἰα{ο ατα άξ παϊατα {15, 

αν 1Ἡ 
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Ἱ, ΦΙΒΥΤΤΑ ΡΕΙΡΗΙΟΑΛ. 
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Ό Ε τν 
 οπτεος ππροίμ]ς, Εν αιια Ι 

τοπαίΏ νοςβίατη {οι ιν ἵραπε, Γεἱρῃίσᾳ οἵταΠῃ. 
Παςνι Βοἡμορε πα [ο ησε απΏῖς Ττο- 

ἸαΠ4 ἵοίΏροἵα Υατἰείπατα ε{ξ, επ]ι]ς εν μιο: 
νετίας ο οτπῃ] ορειί {ιο Ἰη{ετα][ς Ρ] 6- 
εἰ τταβἰάεταηῖ. Έαπι Ὀἱοάοτας οἱεσ]ας Ἱί- 
Ότο Υ. Ώαρμπει Τἱτείνα β]ίαπα Εαπ[]α ο. 
οαυσαι Αιοίαί απαα Τηεδας γἱείπεης, Ὀς]- 
Ρλός Π]ήετε νοιΙα τεάάϊἰεαπ, Ου Πας 

σπα ἁθίηαπά{ αἴτεΠῃ α ραῖτε πο 
έχα {ά1Πετ, Πο]ρ]ίν ΠΊΑΠΕΠς νατἰοἰπᾶ αἱ ρειί- 

'τίοι Αροιιαὶς νί ζαάχα οἴε, νο αμα 
εοπ/μ]επῖβρις εἶεῖαε: 1άοἰτέο απῖς ΟἵΠπΠε 
οι γ]ία ε[ὲ -αὖ οπιπίρας νοεῖταϊα ,νῖ ο τοι 
ε[ί Ὑαττο. Ηίπς οΏπΏες Π]ίογες ἀλαίπαια! 
Ροσίτα, νι αἰάαιη τταάἱάετης, οΙργ]]α ἀῑεὶ 
«αρῖχ {μητ. Ώε ας 5οἱίπις «ΑΡ:Υ11. Ρο]Υ- 
Πηξοτίς, δὲ Ρ]Πίας Πρ. χχ κ τττ1. 4Ρ.Υ. Πηζ- 
ΤΙΟΠΕΠΙ αν τοι ὃς ΓαρΏπε α[εοτα ].4- 
ἆοπίς Αιεαάϊς Π]ία ο Αροϊίίπε αἆαπλατα, 
ανα {η ἱαπτάπα «βινετία. αμα Ε)6ΙΠ1 αἲος- 
{ατεῖης, δζ {πσετει. Ἑ μι ρτίπιο 
Μοιαιπουρλοῖοο: Οµωιάΐις. Ῥοττο αΙτεΠα 
αΏῖε Ἠαης Π]]απι πιλεγοπὰ νατὶοιπαϊαπα 

{με |εσίτι]τ. 
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ΘΕ ΣΙΣΥΙΠΙΕ5, 9 
απ, ὃς Ἡοππεταπα πιοπὰασῖα {οηἱρτΙσΗπῃ. 
Πος ατεπι νατιοἰπΙα σα ΙΠτερ{ΙΗΗ εχταῖ 1 
Ἡρτο ααὶ νυ]σο εἰτοαπίοτίας,οζας]αα!ις οἶ- 
ΡγΗ1πα οότο Ητῖς ἀῑρε[ἔα εοπίπος, 1π Πρτο 

᾿τεττίο. Παηπς νυ]σατίοι ορ]ηῖο ε[ὲ Γη1{]ε 4Ώτς 
ὑεἰ]υαα Παευπα, ΕΙεΡίΗ5 Υετο ἵπ εἡτοηίςἶς 
εαΠα ἴπ ΡΠΏ]αΠι ΦταἴεΠα γτδίς Ἐοπα;, {ε- 
ση µπιᾳ; Κοπλι]ίτε[ετε. δεταῦο αὔτοπα ἆπας 
Ροπῖτ Εσγτηταας οἱ γ]]α5,Ώαης ρεί(καπι, δε 
αἱἱαΠΏ τεςξτίοζεπᾳ ποπηίπε Ατλεπαἰπ], ο ΠσΏ1 
Α]εκάάιτοπιροτίδιι» βΗ[ε {οπΙθ]ε. 1μαέϊαι- 
εἶας γετο οἱργ]ίαπα ΕγιτααΏι Βαῦγίοπο 
ΠΟΤΑΠΙ ε[ῇο αἲτ , ὃς {ε[α Ετγτλίασαπι αρρε]]ατί 
ππα]μίΠο, Ἐαης 5οἱΠί15 «αρ. Υ 11. Ῥο]γ[ί- 
{{ουίς ΗεϊρΗί]εῃ αρρε]αταπα, Ρραµ]οα; Ρο(ξ 
Ὑτοίαπα τεπιροτα Ποτυ]ῇς {οηδίε, ἆς αυἲα 
{αρτα ἀῑχί. Ἠσίας οἶαπα «Ἀ]ίαπις Ηβτο να- 
τα Ποια χιτ. δὲ Ματοίαηυς Οαρο]ία 
ΠλεΠΕΙΟΠΟΙΩ {αοίπης. τα 
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ΏΕξ δΙΒΥΙΥΙ56, 1 
Πιλ]ία ναυοἰπαῖα ε[ῖ ραυ]ο Ρο[ῖ εχοϊάϊαπα 
Πίαεαπα, ντ ααἱἆσπα ταά μπα παπα) οἳ Ας] 
τη] νοςαηες εχ Οἱπαμπετίο ο. ν]- 
οἶπο ΟµΠιίς ορρἰἀο οπυπάαπα. ῥαπτ αἲ 
{ετίραπυ Ώαης ε[ε, αἆ ἆπαπι «Έπεληι Ἱ, 19 
ρτοξασπα πα πο γητοἱ]ἡς Πηρίς Πρτο 
γ]. ο. πο νν ορια. 2ο Ώας Ματοίαηας 
{αϊδίτ, 



ΟΝΥΡΗΕΚΙΙ 118 Εξ 

[γο ΦΙΣΥΙΙΑ 5ΑΜΙΛ. 

ο Οσπαπαροιοςἰργ]ίᾳ δα ΜΙΑ Βήε, ὧς 
ου {ῃ αητίοής δα παϊοτπα αππα δις Ώ]εΙ- 
εΙΟΠΕΠΙ Πε Ἑτατοβῃεπες γοτα[ης αιιέχος 
{οΠρῄε, Ῥμγτο γοσατα. Ηαίας πιοπηἰηίε -ᾱ- 

ο αν ο Παπιις 



ο η ςσΊσνγτοτς, τ 
ΠαπιιςΗβτο χττ. νατία Πἰτονία.. Εἶαας Ίνι- 
πα Ροπηρ/]1] τεππροτίρας Εα]{[ε εἶτεα χ νι. 
οἰγπιρίαάεπι Επίερίας {οπρίεί «Ώτοηίείς, 
Ἡίρροπηεπε. Αι]ιεβίς ωρνς, Ηερη- 
ἆεπααι]ε αβρε]Ιατατη, 



νο ήν ἵ 

ΟΝΥΡΗΕΙΙ ΙΙΡΒΕΚ 

. ἥε ΣΙΡΥΙΕΙΑ ΟΥΜΑΝΛ. 
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ει 

[ 
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Ἱ 

Απια]ιἽιεα,σαας αὐ α]ῖς Ὀεπιορ]ή]εινεί ἩΗς- 

[ | 
ἀπ | Ουσία δργ]α Ον ΜΑΝΑ (αἰτποιηίπεα 

[η τορβί]ε ποπαίπατις; δαΐάας ἨιετορΏί]ε ἆἅἷ- 
αι αἷς, Ευ: αμζο1 Ώσο ας ΏΟΙΙΕΠΙ; Υεἱ ντ αἰ]ΐς. 
" ρίασετ, 



πι | 

] ὁν ϕ «τε ].]. . ο αμ ο αμ: πφοττο ΄ . . ᾳ ΡΙαοεῖ,ῖγες ΠΏτος οΙΟΥΙΗΠΟΤΙΠΙ οταςΠ]οἵΠα 
αἆ Ταταυἡπίαπα οαρείρπ ἀετα]ῖς, ἆς απα 
το Ἰαεμ5 ρα]ο ρο[ῖ ἀῑςαπι. Ἠαης δοµπας 
εαρ.ΥΗ. Ρο]γμἰ[οσί μπα παδεββ]α ο]γπι- 
Ρίαᾶε Ποτιηῖς {οτ]δίς, αἴηι]α ε4ΠΗ Ρο/ξ ΤὮε]-- 
Ρηΐσαπι ὅς Ειγτητάσπα γατϊοϊπαϊλπι ΕΙΠΕ 
τγαάἱτ.Οπία5 {ορι]ομταπῃ {πα Φταῖς ἵπ οἶς]]ία 
πιαΏ{Πε τοίειτ, ΕαΠ1 νοΓο Πο Επγρβεα 
γοσατ, πας οΏίπα αρρο]ἱαείοΏε Ἐτγιβίκαπι 
αβιείτ, 451 Ίας ΟµΠΠαπα απΏρΙΟτεΠα 
{Πε ορίπατατ,' Ειερίας Ψείο πες Ετγ- 
τΏτααπα,πες ΟΙΙΠαΠαΠΙ,[εἆ αΠιίαπι ΕΙετο.- 
Ρεμ νοςαίασα {ο βίε, αυαπι Άπια Κο- 
ΓΠΑΠΟΤΙΠΙΤΕΡΕ νΙπεπεο ΠοταϊΠοτείετς, Οικ- 
ΠΊαΠα 4ΠΤΕΠΙ οἱργ]]α, {1 πιοἆο γοτηπι ε{ε 
εαπα ΕΗ[ς, αὖα 6µρειρο Πργος οβειυ]]ς͵, νῖ- 
χὶτ οἰγπιρίαάς αΙπαΠαδεβπαα αητα. 

Ὁ ὃΙΗΡΥΙΙΙ5, 1 



ΟΝΥΡΗΚΕΚΙΙ ΕΙΕΕΚΝ 

ΨΥ, «ΙΣΥΙΙΑ ΗΣΙΙΕΣΡΟΝΤΙςΑ. 

φοχία οἰθγίία ΗΕΙΙΕΣΡΟΝΤΙΟΑ 

Πε, {η αστο Ττοίαπο, ΥίςΟ ΝΛαιπιί[ο Ώατα 

εἶτεα ορρίἁ μπι (εισιμίαα, αὐναπα {οποίες 

Ἡειας]ίάες Ροητίοςς, οοἱοπῖς ὃς ΟΥτί {5 

{α τεπιροτίρης: νἱκὶεαυτοπῃ οἰγπηρίαάοτ.Χ. 
Υ11. 



οἱ ο πο σα 

ΥΠ. ΣΙΡΥΕΕΑ ΤΙΡΥΕΘΑς 

ον 
ον 

ΈΞΞΕΞΙ ΕΞ 
Έξι ας 

Ῥερτίππα οἱογ]ία Ί τηΥοΑ Βής, Οπίας 
πηοιπϊηήε ΕΠρίάες ἵΠ Γαπιία ρτο]ορο.Ηᾶς 
αητξ αητο οἰγπαρίαάεπι οόχπαρε[ΙπΊαπη να- 
πἱείπατα ΒΗ[ς εχ Ώος {ατ]ς [ααοτ,σιοά Επί - 
Ρίάες απ εα Φἴαῖο νἱχ]ς,6ΆΠ1 6ΟΠΙΠΟΠΙΟΓΑΙ, 

- 



ονΝΥΡΗΚΙΙ ΙΗΙΒΕΝ 

τα], «ΙΡΥΙ ΣΑ ΡΕΗςΙ6Ο0Λ. 

Οᾷχασα Ρο[ι {αρτα ἀῑέτας ο ργ]ία Ῥεκ- 
ο1οΑ {αῑτ, οὐίας πιεΠτίοπεΠι Γεςῖτ ίσα” 

ΠΟ, ΟΠ Γες σε[ῖας Αἱεχαπάτί Νλασηϊ ΝΛαςε- 

ἁοπιπι τερίς εὔ{οίρίτ. Ἠαης {ρίαΠα Οομα]- 

ἆφαῖῃ γοταϊ Πα ήπις Νῄατιγι 1η αἁπιοπίτο- 
τίο αἆ 



τρ δᾳ{δ ντ 1 1 1. 19 

τίο αἆ σεηῖες ΠΌτο,αταιε εαπα εχ Ῥαδγ]οπς 
Ώτο[εέτᾶ.. εἴιις Βετοίι απί επί οας Ηοτίς Ολαἱ- 
ἀαΐσα μα {οπἱρίατ Πἠξοτίατα, ὃς Επαιάτηα Πο- 
Ει]1ς παι]τογίς βΠαπῃ Εαϊ[ε ιταό(τ.Βετοίας αι]- 
τοἵῃ Βαυγίοπσίης είς, Βε]ίαιιείΏ Βαβγ]οιςα 

{αεετάος, ντ τείοτι ΑΠγγίας ΓαίαΏας ία οἵα- 
τἱοπεςοηιτα ἄἴσζος, αΗ1 οιιπάςΠι Αἰεσαῃ- 

ἀπ Μασηυί ατατε νιχίΠε, δε ΑητίοςΏο Ρροίί 
Αἰοκάάταπι τειτσίο, ΟΠα]άαίςαπι Πηζοτία πι, 

τεσΗ(ηα πε σε[ία τας Ηηῖς ἀῑσεί[ία οὗει- 
Π[ε {οτε Ὀίε,δπτ αἱ Παπ 51 γ]]απι Η εις”, 
εἰάσαιε ΡΙΟΡΗΠΠΙ ΠΟΠΊςΠ οαωδείμα ος 

ἔα][ε ιταάμηϊ,εχ αμα ἆαπ} ΥΤὸς ῥτορς ταὈι 
Πλαζα οτταπη. Ηιήας δεί Επειᾶε αΠαττο ας 
νισίατί, η απίδας ας Οτο Ώσο,, δὲ εἰς 
αἀεητι ΙΠαΙΠΊεία «οςἰΠῖξ. Η 115 νο ἡ]ς (νε 

ττααἷτ Πα [Επ 9) ραίχπα ]εσεβατήτ ππροι{οζΕ 
δὲ ἱρτετάιππα ρατ «οΏαΓεητες, ηοῃ α]φ είπα 
ναϊτϊςι{ος εχ{οΠ επι άπῃ Εε ΙΠαπτεί νἱτίο,ἰτα 
νι πππίτα εση]εόχυτα ορΏς εῇῄετ: αασἀ ποἩ 
{πε πιαπί{ε[ίο Ὠεί εοπ/]ἱο αεεἰάΊτ,πε εσίς- 
ρία νατἰεϊπία αὉ {πάίσηίς Ἱπιε]]!σοτεπευς. 
Υἱχϊταυτοιη ογπαρίαάεσκχ. Πα ήπυς ἰῃ ]]- 
Ότο σεητίἁαπῃ αἀπιοπίτοτίο αης {ρίαπη Ο- 
ΕΠ4ΠΑΙΗ εἰαΠῃ αΡρε]]αῖ,εβπηα 1ο εχ Ῥαδγίο- 

1] 



29 οΝ ΥΡΗΕΙΙ Ι1ΙΡΕΚΝ | 
ης ΟὔΠΊας τα]ίσας ρτο[εόχαπα τ{αάἶε,νΌ] ὔ- 
(αἱεπείδιις Γ6ί σα οἵασ]α τεάάεραῖῦ,ίτα ντ 
Ειγιλταα, Ῥετίσα,, ὃς Ῥητγσία οἱργ]ία Ος- 
πΊαᾳς δὲ ΟΠΠΙαΠΦ αΠσιαπάο ἀῑότα {πτ. 



Τ ὰώ Επ οσ1Ἡ ΥΕ Ηῆδι 

ΙΧ, δΙΡΒΥΕΙΑ ΡΕ ἘΥᾷ κε 

ὴ 77 ὴὶ 

--- 1 
ἣ 

Νοπα νεο οἰργ]]α Εῆε ΡΗΚΥΑαΙΛΑ, 
αι ναζϊοιπατα ε[ἰ Αποντα, α αι 1ά6ΙΓςΟ 

ΏοΠο Ίοςο Ρο/Η1, οΠΠ1 ασ τεπηρας απο 

γχετίε, τερείο Ποια Ροτηί, επ ΕΓἶαΠὰ 
τὸ 
πμ] 

νε ΠΠ] 
αλ 

21 



Αη λορω οὖν τς πο «πώ, 
ο δα ών ον τὰ 

22, ΟΝΥΡΗΕΙΙ ΤΕΕ 

ααοά ].αἑχαπείμς, δὲ εο ἶοηδε ρήοι Ψαιτο, 
ε1ί1 ΠΟΠο. Ίοέεο ΠΙΠΙεΓΣΙεΤΙΠῖἳ. Ός ἵας 

λήατοίαπιις Ο 4ρε]]α {η οῖς, ανα θα εΙΏ 

ευπι Θὔ πασά ε[ε αιίττα τς 1Π στο Ττοἱᾶ- 

ΠΟ ὨβίάΠ]. 



Ῥιξὶ δα Βαν, 23 ή 

χ. οΙΡΥΙΙΑ ΤΙΛΥΕΤΙΝΑ. 

ΛΙ! [ή] 
ΑΠ ΙΕ Π; 

7 
4 

/ 

δα. ἡ)Η ο. | 

Εαάσπι τατῖο ο[ὲ ἆε Ίοςο ἀεείπαα 51 ογ]- 
ἰα. αυαπι Τ1βΥπΤΙΝΑΜ νοςδηϊ ΏΟ- 

πλ] Αἱραπεαπα, αις Ταβυτοντάσα αἱ Α- 

π]επίς αἶρας «οἰερατατ. Οπή15 {π συτσίτα Π- 
Ὁ Ἡὴ 
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: ΓΙ Μι 
: η 

ΜΙ 
Ἰ η 

ἵ | η] 
ο | 

πα. ή ο 

ΕΙ 

ν ἳ | | 

κ. |. 

νὰ. ΟΝΥΡΗΕΊΙΙΙΙΤΕΣΕΠ 
πα Η]αςΏσαπῃ οἶας {ΠΙεΠτΙ σα ε[Πε ἀῑσίτης, ἕε- 
Ώεῃς {Π πιαπα ΠὈτάΠ, ομ]ης {αοτα {εΠαΓι]5 1α 
σα μίς ο απα τή ος Ἠας ἆεσεπι δ{ργ]]ας 
επαάϊΐτ οκ Ύαττοπε Πιαάχαπεῖας Ηδτο ΡΠπιο 
«οπίτα σεηῖεξ «4Ρ.νΙ 

ΡΕ ΚΕΙΠΙΟΥΙ5 ΦΤΕΥΙΗΙς. 

Επεταπῖ ὃς αἲς ρ]ετσαις εχίτα ἆοςεια 
ΠΠ1ΕΓΙΠΙ ο{ργ]α , νεΟοἱορμοπία οὐ ἆἷ- 
έχα ο[ϊ 1 απισα([τα Οα]οβᾶείς {αςοτάοιῖς Ρειῖ- 
ευ ππιίσε απρασῖς β]ί8, οἰΠις νατὶοϊηία ὃς 
τε[ροη/α εατηίπςα ΟΠΗ [οσο αππεις Ευῖι ὃς 
αἰἷα ΙΟΥ]]α αΠΟΠΙΙΠε ΕΙΓΥ658Α, οσα δε{ρία 
οατπι]αῖ σας ναΠοἱπαδατις, ος αάοσιις 
Ροτείξ ἵπ πιμπετᾶ θΙογ]αΠΠῃ Ὁ Α55Ακ- 
Όκα Ῥηαπί Εἶία, ασα ραιτία εχεἰάἰπα 
Ῥεαοίασ] Πε {επτά , εοπ/{η]επρισαιε {ο- 
{ρο πα ἀεαμῖε, ἄε αἷα ἨΠγσί]{ς Ιἴογο .. 
4ΐης ιάος {τς οποι. 

Γης ο άή [ή αροτίε (α[[απάνα [μμγή 
(4, [96] τί [[ ο κας. οἴεαίία Ἰ] ομογύ.. 

Εως εἶαπα οἱργ]ία Έρικοττοα Τ[ε- 
{ρίοιία πατα, οὖν οτασα]α {ορίε. Ίτεπι 
”χ- 

Ἰ ἩΕΦΦΑΊΙΟΑ ΜΑΝΤΟ ΤΠΗΕ[Ια ναεῖ 
ΤΠευαΠί 



Ότι ΥΕ παρ]α!ς, 24 
Τ]ποραπί Π]ία, αἲις Γατίάϊσα α Ὑτσί]ο αρρε]- 
Ἰατάτ.Ροτε(ξ ετἰαπη ορ] ἀἰσίοΑπΜΕΝ- 
ΤΑ πιαῖει Επαπάπ Αισαάἰς:πια]τα επίΠα να- 
εἰοἰπαϊῖαπι {Πε Εετήπτ. Ετ Έδννα νε 
Εατν Αα Εαυηί Ἱτα]ία τερὶς {οτοτ ὃς εοη- 
ἴσηχ ας Βομα σα ρο[ῖσα ἀῑστα ε{.. Ὠυδί- 
εαιίτ Ὀίάϊας σταΠιΠηατἰοΙδ; ΑΠ ΦΑΡΡΗΟ 
ο] υγ]]α ἀῑοί ρο/1ε, νι ο[ αριιὰ 5οΏες ΣΠ] {Π 
{Πάιής Ἡβετα[οιας, εἴ[Π αᾗ] «ο Ίοεο ΠΟΠ οἱ - 
Ὀγ]]απα,{οἆ ριΡ]{σαπα Ἱεσαπε. ΟπιΠίΠῃ ετἰᾶ 
οἱ ογ]]αγαπα απσυἱ/πηια ἀῑοῖ ροτεῇ Ώ Ε1- 
ΒοκαΑ νχοι Ταρίάοτς ππµ]ει ἨΠερισα,άε 
οια Ἰεσίτις Πιά{εαι Πρτο,ξαρίτοσττ1. Οἱ 
αἀά[ροτε[ῖ ΜΑΚ τά ΜΜ ε{οτοί Μοῄι δς 
ΑατοΠ, ντ]εσίτήτίΏ Ἐχοάο, αΡίτε ΧΧ1Ι. 
ὃς Ρο/τεπιο Ο1 5 Α δε[]επιίνχος, ἀθ αῑα 
ΡαταΠροπι. τ1. «αρ. κκ στττ1. πωμίτα Ἰς- 
σιπτιΙτ {10 Γεσε Ππάσοταπῃ Το[α. 
Ἡατιπα {στο ΟΠΙΠΙΗΠ ο1ογ]]ατάπὰ σα υπλίηα 
εἰχοιπη[ειτί ὃς ]ασὶ αταῖο {μα τε[οτς 1,αόχαἃ- 
εἶης,ρία τει ΟΠπαπα.,εσία5 Ηδεῖα Κοπιαπίς 
οσς]εραΠ{ΗΙ; Πες εοσαῦ νο πήτα αν. υΙ- 
τς ΙΠ[ρίοί ἔας εται. Ἑταπιαιο ΠΠσυ]αταπα 
{Ππσιί δη, αἱ αιία οἱθγίία ποπαίπε Τι 
{οεπρορα τα, νηίη5 ο[[ο {επχρεί ετεάἰτὶ {α15, 



26 ΟΝΥΡΗΕΙΙ Ι1ΤΕΕΧΝ 
ε{αΏία ας οοπ{α{1 Ππια], ας ὑπωπι]κτίρπες ἁ[- 
οἑτη1, αὐτ {αμ5 μίας ἶδγλ]α α[ῃρπαιή Ρο- 
εετατ Πδει,ρτατε Εἰγτηταα, ο πα: δὲ ΠΟΙΩςΠ 
{παπα ολη! νετ ἱπ{ετητ, ὃς Ειγιτα σαν 
{ο ποππατυπα ἐπὶ ρια]οφυύτα ει, Ίναπς 
αὐἰάαπα µδοι 6{αεις δΙργΙποτπα οἵαςι- 
ἱοτήπι οἰτοπιηξοιτάς οὔχο Πο ἄῑσείις, 
αΙοί1 α 11η ε([ε εχἰ{Ππλο, ἃε αἲο Ρ]υτα 1.4- 
ἑναπτίής οχεερίε, 4Η ΡΙα{εΓΕΙΠ1 ΟΙΊΠΕΡ 
ἔοτε οο5 Υετ{ης,α 1ος ε Οτί/{έο εἶτα, 1οΥ|- 
]έπος {Π εο Γερετίτ] οοΠ{ξεῖ. 

Έκταπε 4ποφας θίογ]ία Ειγιτάα εἰς 
σεηοιῖς γειίας αιΙἆαπα αὐἱ αετο[ης[ῃίς Υο- 
εαπτησ. ΗΙ{πηταρυά Ε{ερίαπα αταςί ἵΠ ]ἱ- 
Ότο Υ. αε νίτα Οοπ[απιϊΠί Πρειατοῖῖς, {]- 
ἀεπααιιε Τ,αἰπὶ Γαόί αρυά ἁίπαπι Αισι[- 
ΠΠ Προ Χ Υ111. ας οἰπίταϊς' Ὠεί «αρ. 
ΧΧ1ΙΙ.[παΠοταπῃ ησι]ί5 εαρίείθας οχάο 
Πεεεταταπα Ίτα ο[ὲ ἁμροῄτις, νὲ ἵπ εἰ Πας 
γείρα Ἰεσαπιη, 1Ε9Υ5 ΟΗΚΕΙΦΤΥΣ 
ΡΕΙ ΕΙΙΙΥς 5ΕΕΥΑΤΟΙΠ ΟΚΥΣΧ. 
ΠΙφᾳ αὖ Ει/ίεβίο εο]οςο οἱδγ]α Ειγτήταας 
{πίῇς τά πητατ. οἷς αμἲοα {οηβίε: Ιδγ]]α 
1σίευσ Επγιλταα,α ας {εἰρίαΠῃ ίοχτα ρο( ᾱἷ- 
ἠααἱαπα σοπεγαοης γιχί[ς, δε Δροηϊς {- 

οεί- 



τοι πας 

εετάοτοπι ΕΙ{[ε ἀῑςίτ, ἁῑαάειλα εχ ααῑο ΥΠα 

ευη Όσο, εἰ! {εταίεδαϊ σε[ἴας., ὃς τΠροάα 

εἶῖσα 4είη {ε’ροη» θΥΙαΡα: «Ο]ΕΠ5, αΡΡΙΟ- 

Ρίπαμαπτεσηαε αἆ {6 τερε]]εῖς Ριοριῖει ἀς- 

τηεπτίαΏα ραΓεΠ{ΙΠ1/4 11 68 Ώ1 τα ομ|ταί νο- 

Πιεγρητ, {πες ἰΠ {ρις αοσ{ αἀγτίς, ππρου- 

ευπα {αρει[Ητίοπε οςευραία, ἀἰπίπα Τά ΠΕΠ 

1π{ρίτατίοπετε[ετα, οδτηιἰπίο ας ἂε Ομτί([το 

Πείή νατἰείπατα ε[ε, ἵΠ {είς ΡΙΠΙαΤΗΠΩ ίττε- 

τοτή(α γετίαμῃ]. ως αΠτεσα {εητεπίία εἰῖ, 

αμα δζ αςτο(ΗςΏ]ς ἀῑςίτα: : 

27 

Ἱμσονύο σπφιστούυ οΕΟΥ 

υπο οατηρ οταΥσρος 

14 ε[ι. 

τεςνς ΟΗΠΈΙςΤτυς ΕΙ. ΣΙΕΙΥ5 

«ΕΕΥΑΤΟΣ. ΟΣΥΧ 

Οατωπίπα αὐἴεπι {1πς Πως 1,ατίπς, [εΓααϊα 

απαΏτάΠ) Πο Ροιμίταοτο[ήςΠ1,γεδ (τα. 

τ ᾖμαϊοίο εοἰμνής ΥΓ οΥ1ΡΗΡ οΊλεη, (ος 

Ε ΕΤΗΡεΙσΗε αἶτο, εάΥΠΕΙΗ 014 ἱμαίεεῖ αἴθ με 

ς ΦΗ[Ρεη/ή1( (111 ε[έγεσα ῥρτά[έπα) (ΜΗ. 

ΥΓ Ιήογήε ἡηὰε οπιής, υεἰ[ερεγέφεεῖα [ες ε[ῖ, 

ς μελος η], 1) ο [απδίουφηείη [ηἱρης κεΗί. 

ο (ατις πιά, ῥήίρα π)ο[έ1{ς ίσα, 



ΕΙΝΤΗ 

25 ονΝπ ρα στ ετα α.. 

Ἡ ΕΙοαηίο αἷδρα ε [οἷ]ά ἴμο ὧἱςοι, επιίφμε ; 

Κ. ΛΕΓΗΥ εαηρµν ἵπορε, ΙΥΙΡΗΙΣΑ[ΕΕΙΗΥ, οβεση: 
ι [πμί[α [οπε ᾖογηηῇ, 41 Με ἰῶ0εβΗ ]αρο. 

5 ὁοἱήΟΙΗΥΡογίά [6] Εμτοπίς αθ 1ο. 
τ Γη φιού μή ἥ]α σαμάεδί: [μες εαάαοΥ, 
Υ ΓαεΡΥ αἴφΗε εχ]εκ ᾖάηά ἀἰσἨο[ΟΓΗΥ, ἄἴηΜε 
5 δομγἱπέοσγΗι ἠμίοη μι ἑάὐ1Ο υ[αμεἰαίεβαε. 
Ὁ [}ήου: σπα πηγα, τε[εγάΜὴ [ογἱῤηο ἴπίγου 

Ἑ ἔ]Η ΡἰάησεΠ!, πΟΗΙΗ ΓῃσεΒΙΗΥ, σσ’ αῄγα 
Ἱ. {ηάμεεέ οβογεα ἰεσοιη, [ᾳοίες ΓΗ11 δοἷυ οβαςα, 
Ἐ ΓΙεχηηῃ ον! ἕτ οἱ, πη]ᾳ 41ο με μες [}ἰαπα 
1 [ηβ]οβὴ πιά[]ος, 60" α[]α 4ο ΗΙΠά Υεζά6ἱ, 
1, ᾗ αξοηί/Υ εοἶ]ες ῥο ή [αλίαία, εις 
Ἱ Ἱπαρίοι «4401 ᾖεγί ΠΠοηΤος, Ζ1άΥε «ΜΗ 
ν ΓεἰΙμοί η], ο 4111 Γοἶμμο [η ἡαίπε άγε[(ϱὲ. 
5 ὁμόμάσε [ομερς, σσ' πη{ζμανε Λα ημής ῇΟΥΤΟΥ 
5 ὁμ/[ρεέζηγη οεἰο [οη{{µ11 ααδίΙ ε ΥΘΕΥΜο 
Ε Εμίάης ΓΡ Ρευπ]ςῖεη ΠΗΛΟἶφμο Ἰάογας, 
κ Ἀεείμάειφηε ορίου {γή ΟΥ ἀεβί[ερης, 
Υ 7πάίφιο εοηΗΡΗΙΟΠΙ ΕΡΕ ἐάεΥ1Φ 6 υἱάεΡΗΕ, 
Α «{ εα]ο γης ῄαμά, υπάε [Ηἱρῥηνή αἲγ], 
τ Τη ῥρῃο έλα μη 1 οἰ ποτά ῥς έημό 
ο ΟΡέαΓΗΠΗ ΕΟΥΗ/ Γ1ρ4Η72, οµα σοπὲς βάοἷὲ 
Κ Κέταήμε μα Ρήν υλλα,ογίηηε ἠπ[ῆη» ΕΥΥΟΥ, 
ο Οσα ἀμοάεπὺ Πμβγαης ]οπήἱῤηρ υπάα. 

Ῥ. Κοβοτοη- 



ο Ε «τη ντ ττό 29 ολ 

κ. ΚοβοΤεΜΥΙΦΗΕ ΡἐάΜΠι {οἵο ο ή ΠάδΙΡΗΥ 1Ο. ι 

ν Γοδ εκ[οπριρ ἆει βῷ ΡΥίγΊο τεέίμΤα εἓξ η 

κ -Χεπορβί]ω πο[έγα οἵμ[]α γεχ υἱιά ρά[η.. 

Αὺ αἰεετο νείο {εήαϊτα Πίσας ἵαςα 

αςΓοβ{ Ες] {ιο νατίι {μΠῖ. | 

1 ]μάιο) /1σπο ος [Ηάογε ηλασἰσ[ ος. ο κας ας 

Ἡ Ε οεἶουεπΙεεΡΥΙπεέφερς [κεῖα ΓΗ ΤΗΣ, | 

ο δῶ]ἱεί υξ οἄγπεία ῥγά/2η5 67" μα ίεεῖ οΥὔεὔη. πν 

ο Οπηπή ῥοπποβΠε [Γάνρᾳ; ἀεά, ἱη[μάνοο, πο ερ | 

Υ Ίπα οὐ [από εχοε [η ᾖε [1 «αἱ. ωἡ 

ο Φεε[εἱοης απήηλά» εέπ[εΡΙΕ εοηροτα, (ὔν {ρα Πιν 

Χ Οῥεγ[ος εἰ ἆ μοι ρίη κο [εγες υπαίσηε τεἰίμ». | 
» Κοῦασε η περνά βοπαίπος, ὅ ΥΗΛΕΥΗ 1 ή 
1 [ηφμίγεπεβογίν {η [η σεἳ ο ΥεΕΥΩ αἲγί. 

ο ἱς ο οί οηόέω πυθηίος [μας Πῥεγα ο γΠἱ 

τ Τηπε [από [σηέε [οηες ΦΓΟΓΗΑ «άαγει; η. 

ο ΟεῶΗἱος ο ἆλμρ ούΗπές Γης 0 Ηέ [ος 6Η, 

ο δε εεπεύτο[α ει ερ γαης Ρεέξογα ῥεπάοῖ. 

Θ βγει, εἰ ο πζ{μ, σσ’ [/γΙάου ἀοπιῷ αεί. 
Ε Ε[ησίε [ον ἱμῥαη, «[ΓΟΥΗΥΙΦΕ ερογος: 

ο Ο/ηπεροἰὲ μπε [οἰμείμη, ζ5" αηγεα μπα - 
Υ γαἰ]ου εχ{οἰ[εί, εοἱ]ετψε α "υογείςς Ρετάε:: 

Υ σημα πθε εεἶ(Η πιογίαἰἰρ αμΙ σΥαΝε φμίμά: 



ας ΜΑΜΝΩΝ, ον πα 
{ φαν εδ 

30 ΟΝΥΡΗΝΙΙ 15. 

α. ]ηάο «0111 Π1οἨ{65 αρ, ῥίμς οεΥμἷα βοη 

ο Ο/ΠΕΤΑΙΩ [ῥεΓπεΠῖ οη”», ρί[εοι [ἠηίπε Γοἶἷη, 

ο οἷς [οῖος [πι μ] άτε[οςηὲ, σ5' ΕΗηΗΙΠΙς αἶμοί. 

ο δεγά μία τῇ φηετμ]ῆ [οπ1/ γμθα [μπάΕΙ οἴγπηρο 

Ω ΟΥ σγάάε {11 ΥΗ Φ16Η5, ὃν ἆαθηηά ΗηΤά, 

Τ ΓΓαγΙΑΤΕΗΥΊΦΗΕ οβά ος ΠΙΟ | αρήή {ΘΥΤΑ 4εβί[εο 

Ἡ ΕΣ υΕΠΙ6Ι οὔ1165 γέες ἄοπείπί απὲε ΕΓΙΡΗΠΑΙ. 

Ῥ ΚέβΗει 6 εεἷο ΓΗΠς [μἰῥῥητς αὐπὶς σσ" ἰσηῖς, 
ο ὁίς ο ἐ]ογή βομῆ ᾗεηΓπιαμή/εία [ερμίεβγα. 

τ Της ἆἱ κα, ῄ αἲς 6/1 ἐχοριαριζο (ΟΥ. 

Α «41016 ΡΙΟΥΗΤΗ υιίἄ ῥουιἰπᾷ ποςμηιἔίαφ πι 

υ Ιπαἰς [η γαδηηι Ρί[]επο {η Ἴση1ε υοζαξο». 

Ῥ Λεχ ρα[ίου ἱς εγ! ποδί», 65" [εγγεά Ὄΐγσα. 

ο Ο/2ΠΙΡοΜΕΛΙ ἄειρ ε[έργα[ετίρενς υεηεόης ἠβέον 
Ο 96ΓΜαΙΟΥΠΟ[:Το «ΤΕΥΠΗΟ Τεχρα[[μ5 αΠποτο. 

Ἠας αὐἴεπῃ {ΗΠτ σατπιίπα ας οἵθγίία Επγ- 
τΏταα ας ΟΗτΙ[Πο οεςϊπίε, Μη] τί νετο Εαετῖς 
απ απαπια«απα ομηηία ἂς δἰθγ]]α ΕνγτΆταα 
τγαςιζα νεα ε[[ε ετεᾶαπῖτ, Ώος ἵαππεΠ νετίας 
Ρ{ορτεί τί ἰατί{ΠΠπιμΠῃ αἴσιππεΠτΙΠ ςΟΠ- 

Πόνος εί[ε (μ{ρίσατί {απτ αῦ αἰίαιιό το]ἱσίοπί5 
ΟΜή[παπα νίτο. Ροετίεεδηπς ΠΟΠ ἱσηατο. 
Οµσά πα]]α ταῖοπε Ποτὶ ροτμίῇς, νε οκ 
ἑος πιαχίπιο Πίαιος; αιιοἆ ἁἰπαπτε ΟΠΗ 

παταἱεα 



Ῥξ «ϱΙΒΥΙ 1156, 31 

Παϊα]επα εαίτα βα[[ε εοπορεΠ πετ. Οοηίίας 
επίπα Μ., Γι]]απα νετίας Ώος Ιεσίῇε, «οπ]- 

ΠλεηταΓΙίσαιε {Ηἱς Ππίοταίῇς. Ὃ πος ΕιΜεδίας 

Οα/(αΠεηῄις {ε γ]άῑῑῑε ρΓο τετ. Παπς ορί- 

ΠηἰοΏςπα «ΟΠ β{ΠαΕ: οἱογ]]ας ατα Ρεῖ Υεῖ- 

{πα α1 {Πίτα ΠσηίΠσατε εοπ/ειΠς, ντ {ε- 

εηπάο ἆς ἀιμήπατίοπε ἆοςεῖ (ἱςσίο, αι ἆς 
{ργ]5 σα ύεης {ας {εῖδίε: Λου ο[[ε αμίευα 

]]μά «άΤὔ1Σ [ήγοπς, 111 ῥοεύἼά ζεείαγας: ος 

οπή ΠΙάΘήο αγ (5 Φἰ]ισεπίές Φή411 εοπεΙ(αΓίο- 

πὲς ΠΟ: Γή υεο ε μα ἀχροσμχί» οἱςί[ηη, 

4411 αείποερε οχ ῥγηηίς ωογ[ρ τω αφ μίά 

επ ΕΚ ΠΙΗΗΥ, ους η ο μη [άα1η Επηϊαπ, αμα Γπ- 

πὺμ [εοε: ἰὰ εεγίο πλασὶ ε[ὲ αιιεη{ί απ; νάηα 

τοπίο: αἴθηε {η δἱργ]μπίς εΧ ΡΥΙπο νέ(ῷ ϱΝ- 

Πρ φ0 [οτεηίία Ρ ΤΙΣ [ΠγοΥ]5 [μμ [ οπτεηίέα ο4Υ- 

Π16Ἠ οἵ//6 Ρικ ΜΕΧΙΕΗΥ. ᾖος [οηρτογίς οξᾗ Πο Τη. 

τοηείς, α ΡΙῥεπηίς ἀεΙίσεητίαήα, Ἴοη ἴπ[αΙ.ἴτα (ἷ- 

σετο. Ηος οἶαπα {ρ[ΙσαίΠεατε νι εταςγ{χ- 

σσ τττ1. εεἶοσα, α παπι (οί: 

Ι Ημ] (ιοί πυοΠΙ! Ιά/1 Ο1ΥΥΗΙΠ15 ο{ά5. Μίνς. ος 

5εἰ]{εεῖ τεπ]ρυ5, 4ο ΥαΕἱεἱΠΙ1Π1 εεπάσδαι, 

εετεῖς εταε Πετοτῖς ἱΠ{ειτήπα, Αταιε Ὠαόϊο- 

Ώις 4ο οἱργ]115. 
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12 ΟΝΥΡΗΕΙΓΙΙΗΣΠ 
΄Ῥοηπο αὕτεπα αασ παπι Εποτίς ἰργ]]α 6- 

ἵπς «αΙπηϊηίρας ἔαϊτα Ἐ οπιαμα «οππεβαΠΙ- 
επσ,Ώοπ αἁπποάαίη οοίἴατ. απίάαπα ΟµΠ1ὰ- 
Παΐα ΡΗἵαΠε, ν Ὑἡγσιης εοἱοσατα11, - 

Ἰ πα (11 ΕΠΗ ἱά171 ο ΗΠΙΑ «εἰ. 
δε Ιρτο ντ. {πείάος, Υρί εαπα Ὀείρβοῦει 
(ἱαμςί βἱίαπ] νοςαςπί{Π ἆε Οµπ]Φα {ρίε Ίο- 
αυτ. (απσις αΗἴ{οίη ναῖος πίτα ἰπίπαα-- 
ἆἲ {εἰεπί[ππχας, αἱ οαμα αιτεία Αροίπεπι 
Ἱρίαπα ἀοοιήτ. Έαπι ἨεΠρΠί]οῃ αρρε]]αι 
ομ]αας :αὐ αἰίς Απια]ι]ισα νοσίταϊα. Ναιτο- 
η] αΠΤΟΙ1, ΠΕΠ} ματς ΤΟΠΙ 65141 ἱρίαπα ἁἡ]ι- - 

σεπῖει απα[Π{[ε ἔοταπς, ποπ νἰάετῃς. νετῖ[ι- 
πη]α ναϊεΠῃ {]]απα απαπι ἌΈπεας οὔ(α]μεε, 
Ροτῄε ρεήηρετε Κοπιαπᾶτεσηα, απ πα 
{εχεεητίς αππ{5 αΏτε Τατοἰπίαπ νἰκετῖς,ιά--- 
εο ΕΙγΙΙΓςαΠΙ ρουία5 Εα][]ε Ρωταῖ, αιἲς εἶαπα 
αε Κοιπαπίς οεοϊΠατίε, πος ΠΙΠΙΙΓΗΠΙ αἴσι]- 
π]εητο ἀμότας, αυ οά Ρρο[ξ ἱποεπίηπα Οαρί- 
τοἰἰπᾷ τεπαρ]άτῃ , {η {πο οἵαεπ]α οἱ ργ] πα 
{επιαραπτης, αριιά Ἐτγτήτας ἱρίαπχεε σατπηῖ- 
Ώα Ἱππεμία (σης, Ἠαπς αΏτοιῃ ε[οπΠοη Ρο- 
τη{]ε Εἰγτητααπα οΙργ]]απι, εοἀεπι /ατ{ο- 
ΠΙς α1σιΠεητο ἁιιόλιας ΟΡΙΠΟς, αιίρρε ας 
Δρο]ιοάοτο Επγιμταο αμεχοῖς, ἵεπιροτε 

Ὀε]]1 



| ΡΕ ϱΤΡΥΤΙς.: : 

Ὀε]]1 Ττοίαηί νἰκετῖε, Ἑτ απαπιαιιᾶ Ευ/αὶ 
9ο 

ας 
εαία Ρπηί5 αηπί Β οπου] τοίετατ, αἆ Ται- 
αμΙπίοτιΠ] ἵαππεπ. τεΠΠροία «(η Ροτμεπίτς 
που Ροτα](]ς {αεί]α ετσά{ Ροτο[ξ, «οσα 
Ῥειίειις οεΠίςίΙΏ]ο 4Ώπο Ρρο[ῖ Κοπιπί οΡί- 
ΤΙΤΑ τεσπαίς Ποπ] ςαρίτ. Νες Ἠατγοῃίς 

Ὁ : ν 9 ὃ ατσαπεητΙπα οδίτας, Ηρτος οἱργ]Ηπος ἰπ- 
οεπάἰο εοπ{ίΗΠπρτος οχ Ειγιῃείς. Εοιηαιπ 
Ἱτεταπῃ τε]ατος ΓἱΠς6,α παπα {αείς εοΠ/έεῖ,εος 
αὖ απτϊσααῖς ἀἁϊποτίος {Ι[ς, Εσονετο εἰι- 
ἄεπα Ὑ/αττοηίς βαέχοσιτατς ἔγοτιις ἆι]ας οΙογ|- . 
[ας οοεπῃ ἔετα εοσποπηίης Ε[ίε εχί(πιο, 
Οαπ]ααπι δὲ Οαπ]απαβι.Όύπισα εαε[έ,οις 
Ομπιής νατείπατα ε[ξ τεπχροτο Ρε] Πτα][ίεἱ, 
εχ ΟΙπιπςήο Οαπιραπία ορρίάο οττα, αἆ 
44η πεατη ἁῑαετει[ς Μήατοτείεττ, ΟΕ15 
δὲ Ὀἱοπγίας στο τττ1. πιοπαϊπίτ, ΟὐΊηαπα 
θΏΤΕΙΗ ε{ῖ, ὖᾳε Οππιίς οπἱηηάα Ίοῃσο ἴεπι- 
Ροεροῇῖ γ]χἰ:, βτοσαιιε Τατααἰπ]ο οΡτι- 
Πε, 4ε αιτα 5ο]ίπας ρίατα {οηρίς, Οπ1ή ο- 
ΠΙπη Ρ]ητος Π]ίοτες |ὅσο δὲ Ρείρεῖμο ἴεπι- 
Ῥογε νατ]είπατας {ῄίετεος, αιιῶ οπ]Ώςς οἱ- 
Ὀγ]]ς ν οείταιχ (απέ,α ας ]]ας ρτοβς{εεραα- 

Ἱτήτ νε] νι Ρετιτίοτες ἁππίπαπαϊ Πετξι Αρο- 
πῖς οι ο ]{5,αεπι ἡ][ίο πλαχίπααπα τεπηρ[ᾷ 

ο 



4 οΝ ΥυΡΗκΙΙ ΤΙΒΕΚ 

εε(α {ρεεὰ ΠαδυίῇΠο οοπίῖας: νε]νι εἶας {α- 

οἩς ρτασ[ῖεπε, αμᾷ ΠΟΠ ΩΙ α Πα εΠρας 

Ρειβοί πηο5 ε{αξ,α 1 Όπηπες ρο[ίεα αὓ Υιρα | 

Ρτοχίσα,ππε Όµπισα πας ΟΗΠπΙαπα γοςα- | 

τα ίαας. Απίοτείες παπααπε ὃς ΜατοΙαΠς 

Εγιλτααπα ἐρίαπι εἶαπι ΟΠ115 ἀμήπα[α 

[οπραπε,σαππα1ε αμα παπάο Εἰγιλτααπα,α- 

Παπαπάο ΟΜΠιαΠαΠ1 ΥΟΕΔΗΙ. Ατίβοιτε]ςς 

ααίἀ επι {π Πρτο ἁεπατατα πλἰτας μ]]({1Π1ο- 

ἆοσ εἰάς ε[ε, παπα Ώος {πα ἁαδίαπα γείητατ) 

(ωεἸάπσαΠα παττατ ε[ῃε Οωπιίς ντρα [τα]ίσα, 

νυί οἰργ]]α ἁοπαί εἰ ίαση Εαἰ([ε τχαςίε, παπα 

πιεί Εσγτγσαπα ο[[ε Ρυταητ, δε {ηοοίς Οµ1- 

παπι ΠοπιπαΠί, παιιά ἀαδίε ρατεῖα: {αι1ιο- 

τα, αἩτ «ειτε ἆς αἰία {επείεηῖες, Ματείαπ5 

νείο Οαρε]ία Ειγιλίσαπα Οποῖς νατίείπα- ᾿ 

Γλη1 ε[ῇε (οηβῖε, [τα]ισίς οισάο, ντ αμόχοι ε{ὲ 

Αη[οτε]ες:ααίρρε {πατ ετἰασῃ ΟΠ] ]οπί- 

εα,νδί ὃς Ετγτητα. Ηας ἔοττε ο[ε ροτη!ῖ 4 

παπα Ὑσί]ας Ηρτο Υ 1. ΟΠΠΙΦΑΠΙ νοζας | 

4 Απο ςοπ/{π]εαπα. Οὔπ]απα εΠἰπῃ α ια Π-- 

Ότος Ταταιιπίο νοηάϊἰἀ1τ,ποι εΔΙΗ ε{]ε εχῖ- 

(πιο ἆσ «πα ὙΙγσί]ίας {οηδίτ, φάοά πας. 

οτίαπα {ρίο αβΊτηνατ. Ιάει Ματείαπας ςἰργ|- 

ἱασι Ρμσγσίαπιαμσπαπάο οείαπι Οµπ]σΑπα. 
αρρε]]αι. 
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αρρε]ας, Ίτα Ισίεατ οΙπα νατία,ἵποσττας, ὃς ἵ- 
οοπ/ζαπῖςς (αΏῖ νετστΠ] [οΏρίοταΠι ἆς οἱ- 
Ὀγ115 {επιςπτίσ,Πτ ντ ησφι1ς εσο απἰςαιΙαπι 
αἴἩΤπ]ατς αμ [1η]. Ο) Πα πΙΦΠαΠ1 4Η ΕοΠῃ 1Ώσεί- 
ΤΗ ΠΕ, 4ΠοΏαΠ1 ποπηίπε αρρε]]ατα βαετίς, 
α πα: ἠρτος Ταταἱηίο ατα] εΓ]ς, ᾷπη Τα Ίε 
οπαπΙ πα {επίρίοτΗπῃ «οΠςοἵά{ τε[Ππιοπίο, 
{αεῖς ἵπῖει οΏ]ῃες εοπἹεπίε οἱ ογ]απ1 γησπα 
{α[ε, ευ]ας Πρτος Ταταμ{ή(ο οὐ]ατοἙ ἕο- 
απαπὶ {απηΏ]α τε]σίοπε ας οὐ [οιαητία σι 
{οάίεδαπέ, Οµἱ αμα ταίοιε Κοπιαπίς αἶ]α- 
Ε {μετίης, Πίης εχ αΐτοης, ΓΙοηΥ[Ο,5ο||- 
πο, μηίο, (αε]]ο,1,αέταπτίο,οεΓμίο, ὃς δι 
ἆᾳ εΧΡοΠαΠΙ. | 

Αηις ποίρίτα αἴπο ἱπεοσπίτα,αας Ρο[ῖ- 
εα «ὔ[ζαπτί οπηπίμπη ορίπίοπε οἱργ]α Οἷ- 
1ΠΏα «ΓεάΙτα {αΐτ,Ποπιίπο Απιαϊτησα, Τατ- 
αμἱΠΙαΠα ΡΗΡΕΙΡΗΙΗ {εσεΠῃ ΕοπΙαΠΗΠῃ αἆ- 
Πιτ πο ιΙσπη ᾖθγος {ετεπ»,αος οἱδΥ]]ἡπίς οἵ- 
ευ]ίς ρ]επος ε[ε αβπτπιαβας, οδᾳαε γε]]είς 
γεηιηάατε ἀἰχίτ. Τατ πἱΏΤι1ς τες! Πα ρεί- 
ευπόϊατς,ππαλεγίτεζεητος ΡΗΙ]ήρρεοε Ρο- 

΄Ρροίςῖε, Τεχ 4ΠτοΠῃ αι]αί1 αΏή5 α ταῖς ἀείιρε- 
του ἰηΠβε,α{ρεγπατησαας Πργος ε[ὲ οὗ ρτοςί] 
ΠπασΠΙταάἰπείη, 1 μπα Η]]α Εοευ]ο «οἴαΠ1 {ο 

ο ἡ 
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ασεεη[ο,ττες Ιρτος εχ ποίεπι εοπαδυ/Ἡτ,{ι- 
πε νι Ὠἱοῦγ [ας τταά1τ, ατερὶς εΟίρεόχι ἁ- 

εεάεῃς, «ο» ἰσηί τταά(αἷτ, τεπετίαφιτε ΏΗΠ- 

αιιίά Γε]ίααος (εχ Πρτος εοάεΠα Ρτεςῖο είΠθ- 

{ο νε]]ετ τεσεΠα ἱπτειτοραΙε. Τατα μίσος 

απεόπη πηπἶτο πμαρίς Ίπη[τ απίςυ]ῶ ἀεππεΠ- 

εἶαπα, εσας; ἀε]ίτατε το[Ροπά1ς, απο Ἰάεπα. 

Ρειετει ἂε ΡαιεἰοΠ ος ΡΙςςΙΙΠ], αποά πες 

ἀερ]αήδης ασείρετε ροτα{{[ος: ΤΙΠΗ με πουν 

Πιατίπα εοἵαπιτεσς, να νταῖε Ὀἱοηγα,ἁῑ- 

εεάεις, ττες αἶίος εοπαριτ. Ἐεπετίαφις 

[σαι ἆεπιο Ρ]ασἰάε ἰητετοραΙΗτ, αι τζεδτο- 

ἠαιιος εοάςπα 1ο Ρτεςίο επΊετς νε]ᾗει.ξ ες 

Ππη[ἱειῖς «οπ/[ἑαπ{ία οΟΠΙΠΠΟΙΙ5,ΕΑΠῃ ΠΩΠΙ16- 

τὶς οοπβἀεπιαπὴ πο οπΙπίΠο α{ρειηβάαπη | 

ε[[ε εχί[Ηπιααίτ: απατο αμ σατίρ5 αοσετ(ιτίς. 

εἴστείη ροῖ οτάίπεια εΏαιΓαΠΙΕ, αἴθι]ο απϊά 

ασε η [ει ρορο(είτ. Πα µτεη] εχ απ- 

Ὀυ{ἆαπα Πσπΐς ἱητε]]ίσεητες, ΤεΠ1 1]]απα Πς-, 
εε[[αίαπα, α ἀῑῑδαιιο ἵπ ντρί5 (αἱωτοπι τῖ{- 

(απ, τεσὶ τεἰεἑίοπε 1] Πρεοίαπα πιασΏαΠι, 

ἱαάυταπα Ειέταπῃ ε[[ε ἀειοπίίσαητες, αιοά 
ΏΟΠ ΟΙηΠΕς επα![[ες, εηπα τε]ίσηος εΠετε 

ἱιουτατὶ {ππτ, ἆατο ρτοςίο αιιοὰ ἀεροίεεατ;͵ 

αΏμ5. Ώιστε τοχ Ιθτος τος χς]ίαιιος οἱργ]]1- 
ΏΟΤΙΠῃ 



ορ ασ νήῃ,ἆς, 17 
ΠΟΤΙΠΗ οΓαςιι]οτΗ (ή ρ]επος ΠΏοίςαΕι ο[ὲ η]- 
Πίο ΠΊποιε ρτεςίο; 4 απ αάοά εται ρετῖ- 
Τη Ρίο οπιπίρη. Μ]ίει Ισίτας ἆαῃς οἱ Ἰ]- 
Όγος ἀἰ]ίσεητει {ειμαπάος ε[]ο ρταπιοπις; 
οσα ααὐπαα Ἱαταμ]πῖο ἁΠεε[[ες, ρο[ῖεα 
ηυ(ᾳ παπα απηρ ας γἱ{α ο[ξΟπαρτοΡτς{ ἶσπα 
τΗΙΗ οτεᾶ{ ο ΡΙΙΠ1,ΟΑΠΗ οἱογ]]απα ΕΗἰΠε Οι- 
ΠΙΦΠΑΠ1, οί απεπιαάπαο ἀππῃ Ροςῖα αἲς, Π1ὰ- 
ΘΠΑΠ ΠηξίσΠα απίπιηπιᾳ, Όε]ίας ἱπ[ρίτα[[εε 
Ώεας.δαπῖ αιάαπιαυέλοτες, αι! ]Ότος Πο 
διρειρο,{εὰ Ρ(ςο Τατοἰπίο οὐ]ατος {ετ]- 
απ ηίει ᾳπος ε[Ύαττοαριιά Γ,αζαπ μπι 
[ίρτο . δὲ εχ τεσεητὶοτίρας δἱἆας, δο]ίπιις 
νεΓο αΠαΠΙ(ΠαΠ1 ἨΌτος 5πρειοο νεπάίτος 
{αἰΠε αΏπτπιες , ο ογ]]απα ἵαπιεη απ οος 
νεηαἰάϊτ,ο]γπιρίαάο απο μαρε[ίπ]α γ]χίῇςο 
{ετίοΙε. Οποἆ {1 ἵτα ε{ὲ, Ρήσο τεσί ἡρτος νξ- 
ἀῑάῑε, ποια 5πρειρο. παπι 1Π οπἱπαμασε[- 
ΙΠαΠ1 ο]γπιρίαάσπα πλοις Ῥε(εί Γαταπἰπ] 
ἰποίά(τ. Οµατο Ὑαιτοπί ροτίας εγοάειάαπα 
εχΗἔίπιο α σπα αἰῑίς. ῬΠπίαςνετο Πδεο χτῃτ. 

«ρ.Χτττ. ἵτεςὈχος,Ποη ΏοΙΙςΙΏ, {αἱ [ο {οτ- 
Βἱ5, 4ος οἵαεμ]οἵπα Ρ]οῃος οἱργ]ία Τας- 
αμ]ηίο αττι]Ίτιας «οπωδ(Ηἠσάαοδας τογεῖα 

ος Ῥμ]άαδ Ποιεμη ρτος τΓλάϊτ,εοδ» 
ο 

9 

κ 
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ας οταςἱοἵάπῃ Ρος ασ απ] νοσατ,πος εξ 

αἱ «ατΙΤ αἰα 1 ΕΙ Ρορι]μπη (ρεδαηίμπη, 

(εἆ εοπαδ [ος ταΏτή ἀιῑος, τε]ίαι1ο5 οΠηΠες 

{αρετβΠο, Οετεταπα Πἱ ΠΡ, ἆος [ας Ρέί- 

{εαδ,ππς Τατοιμηίας δµροτδιι5 επητ,αῦ {ρίο 

᾽ἀπΟαρίτο]ίο,]οιμίσααε ορεαί π]αχἰπα! τε(ι- 
ΡΙ {αοτασ]ο,ἶη αἲςα ]αρίάεα {Π0 τεττα Ρο[ίσα 

τεςοπα(τί,οΙγ]1Π1 ἀείποερς αρρε]]ατί (μας, 
σε]ἱσὶο[/Ίπιεσιιο 1οὶἆσπα {εταατί, Ἡοτατα - 
Ἄτοταπα ου{ζοάία 11, υἱτῖς ΡΙΙΕΠΣ, ἀείπάς 
Χ. νἱτῖ, Ροβίτειπο αχ ν.νΙεῖς [46Γ15 {αοϊαπαὶς 
εοπιη/ [ία Εᾳΐε, 6αδα ο αὓ αἰίίς Ρτστε εος 

α{ρίςἱ αῖ ἱερί Ποδίας τας, νι [,αόταπτίυς ττα- 

ἀῑς,αἴαιε ντ ρᾳμείς νειρί5 Πιτ «οπΊρίς- 
Πεπάαια, πλ] Β οπιαπἰ πεαε (ποχΗπη,ης- 
αις {αοταπη, τα ου/[ιοάἱεραπτ, ααεπιαάπιο- 
ἆππι µας δἱδγ]έπα ἀῑσίαίεας (ντ οχάπαα- 
ὑας) πλ [ῇα οἵαευ]α; ὃς απᾶ ἆῑ] Ιπηπαοτιαίες 
ἆςτεδιςαἁιετίς εοπ{η]επαϊ ε[ίσπτ, (επ6- - 
ἀϊσπιαις αἶϊαασἆ πια]ῖ5 απστεπάσαΠ., νεί ἄς 
αἰίσια ΙΠτα[ξίπα οἰ]ίαιις [εάἰείοῃε, νε Ὀε]- 
ἱο εχτειπο , αξ Ρε[Π]επιία ντρεπα γεχαπῖς 
το]]επάα , ἆς Εαπο[εοτΠα εχἰεἰαβ απ] | 
εδ{ΗΠΗ τεπιοά {δι ντ Οαππεπις εἰαάις, ραςἰ5 
Οαπάίηα ας ρτο ἀἰρ]ἰς εκρἰαμαἰς, οετεΓίσαας 

τεριις 
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τοῬις αἀαοι[15ἶιος Ότος απαίι αἆ οἵαεα]1ηὰ 

{ΕΠταΠςΜΠΦΙ1ς ΓΕΠΙΕΔΙΙΠΙΧ Υ. ΥΙΠΙ {αετῖς 

Εαεϊαπαἰς αἆϊτε {ο]εῦᾶτ, ἵΏ Ὡῖς ΟΠΙΠΙ1Π1 Π]ᾶ- 
ἱοτιτα σεπιεά(α ἱπιεπήχὶ ρο/ε εχΙ[Πππαδᾶτ. 
Οετετῖ {ς ΤατοΙηῖας αι’ εος απ τ,γῖ εΟ51Π 

πηαπίδας Παδιήε, Παάπι ἆιμος ντος ετεαιῖς 

εκ τα [Που διις ραιείςἰἰς, αέδί1ς Ποἵ1Π] Ἱῖ- 
Ὀτοτῇ επ/{οάίαπι τταά(ἁἰτ,αρρεἰ]ατίαιτε {ΗΕ 
τ1. ΥΠ {αστί5 Ειεἰαηαἰς. Ἐκ ααίδιας αἱτοίαα 
ποϊηίπο Μ. ΑπάΠι, αιιοὰ ἰ5 Ηρτος {εετεῖα 
εἰ 1Πα {αοτοτάπα «οπεἰπεηῖᾶς ει/[ζοσία 
{μα εοπηπαἰ{[ο»,οοιτΗρτι Ρειτοπίο »αὈίΠο 
ἀείοηρειπάος ἀεάί[ει , οιιἷεο {Π{ητιπα 1Π 
Πάτα αι] οἰτ 1μ/ΐ1τ, Ἡογατα 1 1. νΙσοΓΙ Πα {ΏΙ]- 
Ώι]ς εΓα:, 1ος {αοτος ΠΌτοῬ ε[ζοάίτε,απατίες 
ορ» ε[[ει αά{ε,]οσείς, Ιπτετρτεϊατί, ὃς αὖας 
1άρερᾶτυσ,ντρετβσετεητατ,οὕτατε: ΑΡρο]1- 
πὶς (αοτατά(ηαι1ς ςαΠἱπιοΠίατΗΠῃ απ(τες ε- 
{ς, δζ αιιοτίος {Π1ΕΙΒ, ρο[Ε]οπείατη, Ὀο]α εἷ- 
Μἰ]ία δὲ οχτεΓπα,ν{Ῥεπῃ γοχατε οὐτίρ]ήει, νεἰ 
ῥτοαϊσία αἰίαμα πηυηοίαϊα ε[επι αρραταίΠς, 
εοτΙ(Ώ οιΏίαπα Πηα]οτῆ εκ οἵαοι]1ς οἱργ]- 
Ηιωῖς ταπιεάία ἑαπεπίτε, Ιε6 η {εετω]ῖς αἆ ἆςο- 
τΙΠΗ ρα ἱπαιία ζασχίς, ἀειμη ἰταπα Ρ]ασατε, 
Ρτοίρετα ομληία Ρτεσατ,αἀμοτία νι τοἱἱετεί]- 

ο Πῇ 

ῃ 



αλ 1 4ο ΟΝΥΡΗΕΙΙ ΙΤΕΒΕΚ 
αι 1 εωΓ σοβατς, δὲ ροβτοπιο ἆςος ΟΙΠΕς ταίος 

ο ποΙκ αι Πλἰίσατο, ιάςε απαο [ο- 
ος, απαΏταπα {181 ππα]ας ἁσπ]ομ ἵπ οιος 
(οΓΤαΤα1Π νοπάἰεαπετατροτε[ἑαϊσπα. Εκ αυα, 
Γεία Ολη σταεῖα ἀερα]ίας, Ροαεί πο» ὃς ἔο- 
[ίσες {άπ]1α15, ση δες του τεπεβτῖ» ὃς ουτΟσι 
ἴπαο]η στίς. Ποειατίς νεπίταιξ ασποίςετε «- 
εο[ἴα πα είς, Ῥοττο ἂς Πὶς {ασετάουίδρας ἵτα Ἱϊ- 
το ττττ, {ο δις Ὀἱουγίεις:, Ροῇ. εἰεζίοπειι 

| αλ α[ρπεμε οἰή{άρ ογάομοΥ ΜΗ ῥαιγο- { 
Η.. το οπή, υἶγος ΘΓΛά1 ἐλμγήβέμο σ[οάςι οὗ ἀε[ι- 
η, παμὰ, φΗὲ ρΥ οΨΗΠΕΙΗ υἰίά1 6111 οΡ)άΥΗ βάδο- 
ῃ) νέηΣ, γή πία ὃν αυγά πὺ ΜμΠεΥίΡια αμ. 

|] βΡδοσ με αρκμά εος ῤγος ἄερο[ῶε, [πε φήῤμεΠὸ 
ή Ρει ή, 1 ογάεΗ]α α ρίοί ὁ γ/]ήπα. ΕΙ [όρμος άερη- 
η ῥ]ίσο (Ωήρ/η ᾖαβεβαητ.. Ἰκοιαπί 416 μὴρ]] 4 
η Ο/[οάίΗηΕΤΘΩΜΕ [6µ61μή1 ηεήμο [40ΥΗΕ, Φ9εήι- 
πι αἰἴπποάμηα οἸῤγμηα αἰμίπίήηο ογάομ]ά πηή[]α. Ἔα 
ῃπ «ΜΟΙ αεμη γεν ο.Ο, {εάλίοπο εἰ εαΤοη1 ΤΕΕ. 

Ι ἐ6, αΗ εααὔηέ(αἰϱ αἰίή]α ΠΊάσΠά Ρε]]ο ἠποίάεητο, 
ο]. ση 1: ῥγοάῖς ο) αἰϊφμέρωρ αρρατεμηδᾳ», Ομα[ία [αρε. 
πι ΘΜέηΙ τρίο). Ὡς τ1. γἱΚἱ9 {β6ΓοἵΠΛ ἔγεα εως 
-- 4ρῆ ἆ ΓΠπίαπι αλεητίο ε[αΏτε ΡΓΙΠΩΠΠΙ σοἩ- 
αι. {αἱεπλ ἄε ρ]εροε εγεβίπ1. 1άδτο τττ. { ἐδτὶ 

διῤγἠμπέρεν ἄαηυίγοῦ [ά6ΥΟΓΑΗΗ πα]. Τ18.1ν. 
Οὔ[εεγατίο 
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“Οὐ[εεγαξίο Ἱαφιέα Ρορλ/ο ττ. υγ ῥικεμ είδη, ο{ί 
]αδΐα. Έτ ραμ]ο Ρο: Λμίεα τ1. υἱγὶ εΧ Πργὶς 

Ρ]αστπάιε ἀεμη ἴγα 4ΜεΥΙΕπάΦΦµέα Ρορη]ο ρε 

ο1Η[[ά Γεοσγο, Ει ήτο ν. Γμ0γι 1Η οχὸ.. 

ααἲρ βρησ.α 1. υἰγὲ [αετό [αομπάν Ιοέ1ήῥογίο 1η 
ΡΠΙΗΜΥΣ ἴη υγδο [αέλο, ὃσο, Οεἴεταπα 4 πάπα 
πηπ]το τεπχροίε ἆπο αἆ πος {ρ{άπῃ {αεετὰο- 
επα Υἱπ ταΏτάση οτεατὶ {ομεῖ εΠεητ,ας Ρρ]εῦς 
ἀε [ο απ οσιε εοἴροτε οοη/{]6ς «{Γ6αΓΙ αἴπι- 

Ρίτετ,πεαιο αἆ ος {ραπ {ατῖς υἰπα(η ε[ἶει, 
οδειηαἱεταπάσπα νε απἰ ττ. ΥἱΠῖ 1Π εαΠη ἀῑετα 
νίασε οΓσαεί {ιΠΠεητ, χ. νἱπὶ ἀείπεερς {αστίς 
(αοἰἠπάἰς 6ο Ίητε 91ο 11, ψἱπὶ Ποιί {οἶεραητ, 
οἴσατεπτΤ. Ό πατε αΏπο ντδίς οεοχχον. 
Ἱεσε Ίατα α υπραπίς Ρ]εδίς Ο. ΙΗεϊπίο δὲ 
1. δεχτίο, εκ ιτ, νίςχ.νί {αάἱ {απτπ]- 
αιὲ Ίοσο «αΗτΗΠ, νὲ ραῖς οχ ρ]εῥα, ραῖ5 ες 
Ρατίσας Πετοῖ,( Παπ] Ίσσεπι ἀεςῖπὸ {ηἱ ττ]- 
Ῥπατιςαππο ρειτυ]ετατ. Οήπσαδ ἰρίτις 
εραττίριςτοτἰάεπισαο ο Ρ]εῦο εό, αχ. 
υἱτὶ {αοτίς Γαοἰαηάἰς ἀείποερς νοςᾶτί {μηΐς. 
Ρο[ῖ αποά τεπιρις νίαιε αἆ Ι.. δυ]]α Ἐε- 
Ποίς ἀἰέαεμταπα, Εαδίαπε κ. υῖ {αστίς {- 
εἰσηαϊς, ἆα αιίθας τοίῖες ππεηιίο ε[ῖ αραιά. 
Γσίσπα, Α ομ]]ᾳ νετο ἀίέχατοτς αγ. ν]τὶ 9.Ε. 



4 Ι᾿ΟΝΝΥΗΚΙΙΕΙΕΕΚΣ 
{αὔ {ππτ.Ωοἆ Πας τατίοπς οιεπὰϊ ροῖείῖ, 
Οιςοετοπίς Φταϊς εταΠῖ χ ν. υἱπὶ [αοτὶς {αοίυ- | 
ἆς, αἱ αἆΏῃς οἵαΗτ ἀοσεπιιτὶ εοΦΠΏΏΟ αμο. 
ΟαρίτοΏπι ατῇῃὈ,ραμ]ο αηῖς οα]]ᾳ ἀῑδχαιο- 
σἱδτεπηρι, 1;. δεἱρίοπε δε 1. Νοιραπο «οί. 
4ΏΠΟ υτρίς ΡΟΙΧΧΙ. Αιαις ροίὲ επι 

αΏΏΗΠΑ 1 [αοετάοταπα. οο]]εσί] πια άαΠὰ 
Ἱεσίειτ α ίσα παπα ε[ο ΠηΙ(ΑΕΗΠΑ, ΕΙ 1π ΑΙ» 
ἕχατητα δα] ττε[ησιΠτυζεισο γεῃας χΥ. 
ψΙΓΟΓΙΠΗ 1π{Πτα1ο α ου]]α Γαότα α[ε ετεάᾱ- 
εως, Ρα {είπα 41) αἰίς {αοστάοτΠ1 ςΟ]- 
ἱεσιῖς Ἱεσατιι αἀἰεςῖ[]ο αίᾳποι {αεειάοτες, 
νι αιθυήθης δε ροπυΠοίδυς. Ει[ο νεο 
Οἱοετοπίςσίατεσ ν. γΙτοςεχτττ1. Οοε]ή] αἆ 
ΟἱοσίοΏεΠΙ ερµτο]α ἱπις]]σί ροτείε, ποια 
{ρίεπἆ ΟἰςείοπεΠ] [ο δίε, Ῥ. Ὠο]αδε]]απα 
Ρορυ]ἱ {μβταριίς Γάα1η χν. νίταπα, Τέαη- 
αἰΗ]]ας αποφιε {π Οσίατο: Ργοχίιο «Το 
οπαίη ῥοτογεδµἰ [αγαας, [;. (ο{αμα κ.υ. υίγΗΠΗ 
{οπβομείάήΣ ἀἱ«ζμΥΗΥΗ, υξ Μοπἱατη [ον [αα[δως 
οΟΠΕΙΠΕΥΟΙΗΥ. [ατίρος Πρ ἄ ΤέΡΕ Ώ0Ἠ Ρο[[ε υΙηοἳ, 

(µ/αγτεκ αρρεἰἸατειμ. Οσο νετο ἀεοειαμίεί 
{αετοτΗπα αἆλιις ε[εηῖ «ο 4ΠΠΟ, 4ο ΟµΡί- 

᾿ το αΠῃ οΓεΠΙΣΤΗΠΩ ε{ὲ, οκ νειρὶς Ὀίοπγ{] ἡ- 
Ότο στ τρ λητο]Ησίεας Οἱ αἰε,ίργος οἱργἰ- 

ᾧ πος αυ 



ῬἩ 6ΙΡΣΥΙΤΙς, 4) 
πιο5 αυ αάᾗις α Χ.Υἱσ]ς (εταα Άτα, ΙΠεεῃ- 

ἀῑο (αρίτο]ί] έαῑΠε εἴεππαϊος, αἀοά απΏο 
αΏτο οα]]α ἀἰσαταταπα «οπΏασταιήτ. Ώς χν. 
ψἱτὶς ἵτα {οποίες στο χι. Τ αεῖτις: {μάρ [α- 
οα]άγέῤι 1 }ογηίαπί ἠπτεπί [μέ [αογάοι]ο 

Χου. υ γα Ρικ», ο [µη ΡΥΦΙοΥ:  μοά 0Ἠ 14- 

ὁζπεία γε[εγο. [εά φηίά εο]]εσίο χυ. υΙΗΥΗ απηΐ” 

θ1ἱτρ εα οΗΤά. ζσ' ηάσ]γα (ως ΡοιΙβΙσΙκή1 εχε- 

ϱΜΕΡΗΠΙΗΥ ο([εἷα οςΥΙηποΠΙάΓΗΙ4. Ἐϊ 5ετυ]α5 11” 

(εγρτείαη» {ιά Ὑγσι]]: 
---- ᾗ.εξΐσσφμε [αεγάΖο 

«Αγιά υἶγος. ταῖς {οι Ρεήπο[με- 
ΓΗΣ ἆμο ΠΡΥΟΥΗΥΗ δΥΙΙΙΜοΤΗΗ ο[ἐοᾶςς, ἱπάε κ. 
ἐπάε κ υ. υ[με α {6/ηΡογα ο} αμα » Ρο ετεµἰε 
Η7ΛέγμΣ υ[σμοσἀ 1. Χ. ὁεὔ Τεσιάπ[Η αυ. υἶΓηηΗ 
«υοζάδη μη. Ῥο[ι δ]]απι 1άεπα {αςετά οτΙ1 Πα 
ππάμῄε νίαιις αἆ Ἰ Πεοάοί] τειπροτα, αὐ- 
δις επ] εετετῖς Υετοτῖς {αρετ[Ητίοπίς {αετ]5 
αὈτοσατιπα ε[. Ροιτο 2Η{οΠη εχ «ο ερ]{[ιο]ς 
Οα1] ]σσο απἲείῃ οἰταμῇ, οο]]ἰσί ροτε[ῖ, Ρο- 
ρα] (ιβ τασ!ις (οετάοτες Ἀμίι15 εοἶ]εσί] αἱί- 
η απάο ετεαϊτος, ἰάαιε Ρο Ίεσειι ὮΏομ1]- 
τα]. Ναπι αοά α εο]]εσίῖς αΏτε ΕΑΠ1 [ε- 
Ἄρν εοορίατεητητ, ραπ Πα) Π[ζοτία 
εσίτας, νὺί ἆς {αεδείς {α. ἆεπιοτεμ οσα 



ο. 1 οΛ4 ΟΝΥΡΗΠΙΙ ΕΣΤΒΕΝ 

ΕΙ οσο {αεοτάουί δις :οατιτ. ΗοτΙπῃ Π]Ι1- 

Ώυς οτας, Πργος 1 ργίπος ει/ξοατε, απ αι 
εκ 5.Ο. αζευπάϊ ε[[επι α.ῑτε, ὃς ας Ἱερ](- 
{επι {επα1 τεπυΏτίατε, ὃζς εδ 5.Ο, ἀεστετα. 
Ρτοευταῖς,]ηἆος {ευ]ατες εε]εῦτας, ὃς Ῥο- 
{ἴτεπιο οπιπία Ρείασοτε αι οἱ γ]ποτιπα 
σα ιπαίη απη Ἱμ/Πα {αοἰεπσα εταηῖτ. Ός Πὶς έτς- 
αἴεῃς πιεηίίο ε{ἰ {Π νετυ/{εί5 ΠιοπΙπιεΠ!ῖ5 

ή 

ή 
” ίις 9: 

"1. ἩΕΠΟΥΙΙ. ΙΝΥΙσΤοΟ 
ο. ο. Μ. ΟΑ651ΙΥ5 
Π ΗἩΟΚΤΕΝΔΙΥς 

ΡΑΥΙΙΝΝΥ5. ΡΕ. Υπ 3 
ΧΥ. ΥΙΚ,. 8ΛΟΛΙς 

ΕΑΟΙΥΝΡΙς 
ΡΟΝΥΜ. ΡΕΡΙΤ 



Εξ ΣΙΡΥΙΙ 15, 

11 

ΑΥΠΕΙΙΟ ΥΝΙΟΤΟΠΕΙ 
ΧΥ. ΥΙΔ., 5ΛΟΧ. ΕΑΟ 
1Ε6. ΑΥσς6,. ΡΟ. ΡΕ 

ΡΕΟΥ.ΡΑΝ. ΙΝΕ 

ΡΑΤΕΟΝ. Εξ. Ρδ. Η. 

Ῥε Ὃο 

16: 

ΙΥΝΙΟ. ΡΟςΣΤΥΜΙΑΝΟΕ. Υ. Ο. δ. ὃ 

ΡΕΙ. «Ο]]Ι5,. ΙΝΥΙΟΤΙ. ΜΙΤΗΚΑΕ 
ΝΟΥΣ 5 ά  δΟονΝ ττεαις τ 

ῬΕ]ι. ο Ις, ολ ρίο. Αα ο 

ῬοτΥΝΜ. ΜΑάΟΑΊΤςΣΤΙΑΟ. 5Υο 

ΟΥΔΑΝΜΤΕ.ΕΤΡΕΡΙΟΑΝΤΕ, 

ΕΙΑΥΙΟ. ΗΕΚΟΥΙΕΟ.ΥΙΑΟ 
κΕΙΙ6ΙΟδΙ55ΙΜΟ 



“6 ΟΝΥΡΗΕΙΙ ΣΙΒΣΕΝ 
116: 

ΡρΗΠὉ ο το... 
ΙΥΟΙΟ. ΑΥΚ. ΑΥΙΑΝΙΟ. ΣΥΜΜΑςΗΟ. Υ.6 

ΡΚΑΕΕΕΟΤΟιΥΕΒΒΙ. ΟΟΝΣΦΝΥΙΙΗ.ΡΚΟ. ΡΕΑΕΕΕΟΤΙ5 

ΡΚΑΕΤΟΚΕΙΟ.,ΙΜ.ΥΣΚΒΕ,ΚΟΜΑ.ΕΙΝΙΤΙΜΙ5.ΟΝΕ 
ΡΕΟΥΙΝΟΙΙ5,. ΡΕΑΣΕΕΕςΤΟ. ΑΝΝΟΝΑΔΕ.ΝΑΕ 

ΒΙ5.ΕΟΜΑΣ.ΡΟΝΤΙΕΙςΙ.ΜΑΙΟΕΙΩΝΥΙΝΡΕ 
ΟΕΜΐΜΥΙΕΟ. 5. Ει ΜΥ1 ΤΙ4. ΙΕΘΑΤΙΟΝΙΕΥ 

ΡΚΟ.ΑΜΡΙΙΣ5ΙΜΙ.ΟΕΒΙΝΙΡ.ΙΒΕΣΙΡΕΕΙΙ5ο 

ΑΡΥΡ. ΌΙΥΟ5. ΡΕΙΝΟΙΡΕΣ. ΕΥΝΕΟΤΟ. ΟΥΊ 
ΡΚΑΙΜΝΥΣς.ΙΝ.ΣΕΝΑΤΥ.ΣΕΝΤΕΝΤΙΑΜ.ΕΑΟςΑ 

ΕΙ. 5ΟΙ1Ι1Υ5. ΑΝΟΤΟΚΙΤΑΤΕ. ΡΕΥΡΕΝΤΙΑ.ΑΤΟΥΕ 

ΕΙΓΟΟΥΕΝΤΙΑ.ΡΕΟ.ΡΙάΑΝΙΤΑΤΕ.ΙΤΑΝΤΙ.ΟΕΚΡΙ 
ΝΙΣΜΑΑΝΙΤΥΡΙΝΕΜ.ΙΟΟΙ.ΕΙΥΣΙΜΡΙΕΝΥΕ 

ΚΙΤ.ΑΥΚΟ.ΙΝΙΥΣΤΕΚΕΜ.ΣΤΑΤΥΑΜ.ΟΝΑΜ 
Α.ὈΟΜΙΝΙΣ.ΙΑΥΑΥΣΤΙ5Ο.ΝΟΣΤΕΙΕΡ.,ΕΝΑΤΥΣ 

ΑΜΡΙΙΣΣΙΜΥΣ.ΡΕςΚΕΤΙ5.ΕΕΕΩΥΕΝΤΙΒΥ5.ΙΝ 
ΡΕΤΕΛΒΙΤ.ΙΡ ΕΜ.ΤΕΙΥΜΡΗΑΤΟΕΕΡδ. ΡΕΙΝΟΙΡΕΣ 

ΝΟΣΤΕΙ. ΟΟΝΣΤΙΤΥΙ. ΑΡΡΩΣΙΤΑ. ΟΚΑΤΙΟΝΕ. ΙΥ5 

ΞΕΕΥΝΤ.ΩΥΑ. ΜΕΕΙΤΟΕΚΥΜ.ΕΙΥ5.ΟΚΡΙΝΕΜ 
ΑΟ.ΣΕΕΙΕΜ.ΙΟΟΝΤΙΝΕἘΕΤ.ΟΥΟΕΚΥΜ.ΡΕΚΕΝΝΕ 
ΙΥΌΙΟΙΥΜ.ΤΑΝΤΟ.ΜΥΝΕΚΙ. ΗΟΟ.ΩΥΟΟΩΥΕ.ΑΡ 

ὈΙΡ}ΣΤ.ΥΤ.ΑΙ ΤΕΚΑΜ.ΣΤΑΤΥΑΜ.ΡΑΕΙ,5ΣΡΙ ΕΝ 
ὈΟΕΕ.ΕΤΙΑΜ.ΑΡΥΡ.ΟΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΠΙΜ 

ΟΟΝΙΟΟΑΚΕΤ 

{ (11/0 ὕα[ ἱαγεγε: 
ὈΕΡΙΟΑΤΑ.ΙΠΙ.ΚΑΙ.ΜΑΙΑ5 

ὨΝ.αΚΑΤΙΑΝΟ.ΠΠΙ.ΕΤΙΜΕΚΟΡΒΑΥΡΕ.Οο5 

Ῥροίτο 



ΡΕ ΤΕ ΥΕΣ1 59. 47 
Ῥοΐτο αὐτείῃ νι αᾱ Πβτος 1 ργ]πος τε- 

ἀεαπαας, ρειάατατπητ Ε4 οτί ν{αας αἆ Ρε]! 
Ματίιεἰ,παε [οσἰα]ἰςτΈροτα. Ουίδις Οἰγπι- 
ρίαάε ΟΙ ΧΧ111. Ο. Νοιράπο, δες Ρ. δε- 
ΡίοηΏς σο{. {ηςεπίο (αρίτο]ίο {πε εκ ἱπ[ῖ- 
ἁῑίς (ντ φπἱἆαπι εχ(ίπααητ) Π1ς εα{τα [πω] 
ου αἰίῑς {αοτῖς οΙΟγ]]πα εἶαΠα σατηῖπα {Π- 
οεπάἰο «οπ{πωρῖα {πη5, Ἑε[Ιτατο γΥετο ἃ 
Ι.. Οοτης]ίο 5μ]]α Ἐε]ίος ἀἰέχατοτε «αρίτο- 
ἶιο, ὅτε α Ο. Οατ]ο τεπ]ρ]ο Ιοι5 Οαρίτο[- 
πί ἀεάίςατο, νῖ Ἑεπε[έε]]α ἀἰισοπιι[ππιας 
(ορτοτ,ῖπ Ότο 4πεΠ] ἆς Χ Υ. υἱπῖς εἀ]ά[τ, 
χείοττ, Ο, οοπροπίας Οωτίο ὃς Οπ.ΟάζαιΙις 
ςο(.αἆ {οπαταπα τετ]ετΙΏΕ, ντ Ιεσατί ΕΙΥ- 
τἼγας, ὃξ αἆ οεἴετα [τα]ία., (σταεία., ὃς Αα 
ορρίάα ππττεγξευς, σα] εαπηίπα οἱργ]]αταπη, 
δε ρια/{ειίπα ΕἰγιΏίσα,εοπο ήτα Εοππαϊα 
ἀεροττατεητ,Ιταα με πα][ος ε{]ς (οη]δίτ Ρ.(σα- 
Ειπίαπα, Μ.Οτας μπι Οτα[απα, ὃς 1.  αἷς- 
ΙΙ Ε]ασεμπα. Ηί εχ οιηπίρ ας οἰδίτατίοιας 
οσα Ἱτα]1εἱς, σπα Οτα εἰς, ὃς ρταεἴριε οχ 
Εγιλτίς, οἶτοα πηῖ]]ε νετίη5α ρπϊαατς ἀε[οτ]- 
τοδοο]]εσοτῆτ , Ε οπιᾶσιε επ] ουίασα; οἷ- 

Ὀγ]ία ποπιίης ἀεροιιατιπε. Ἠάο εκει 
γαιτοχείετε, Ωπίδι5 εαἰταἰηίδιι5 αὉ Ποπιῖ- 

[ν [ 

Ι τ] 
τι 



48 ΟΝΥΡΗΣΕΙΙ ΙΙΡΕΝ. 
πίρας ταάἴδαας εταπ{εΠρείς, πιαίτα {αρετβα 
ἱπίειτα ἵπιεΏτα (1ης, ἵπ α[ῑς νετο πηυτῖ]α 
απαἀαπα, αητ ἀεραματα. αυατε νε {ρίοσαα 
σατπιίπα πα Πποςτίος ]εέτίο ε[ῄετ, ἁαταπι εί 
Ππεροςίιπα ΧΥ. υἱίς5.Ε. αποτάσα 1πάΙσίο 
αο εεπίτα Πἱ νετίας εοπτίσετεπῖης, έάφπε 
πηεπαἰς οπηπίδις, {επισπίδασε {αρετβαὶς 
αἀεπαρείς, οΠΠΡΟΠΕΙΕΏΩ απ οᾷ αὓ 1 αεςι- 
τας Ελάχαπα εβε. Ἠίαστεπα Ρρο[ζειίοιες. 

Πηί πό νηῖας θογ]]α: σαιπαίπα ρβτᾶἁα {αηῖ, 

ντρτίοτες/[εἆ Ρ]αΠ,απαπια παπα γηης (αι 
ες ΟπιαΠα νε] ΟὐπισΦα ποπ]ποαρρε]]α- 

υἱ {πης. ΟΩπαοἁ στίαπα Ὀἱουγαας στο τ111. 
Γαάαπεας Ηδτο τ. ὃς αἱ] Ρ]ειίααςε ἄοεεῃς. 
Τασίεας απ οαις ἰάεπι Πρπιπέαι απ σπη αἲες. 
ΟΩπΗΠα «ο Γεπιροίο Πηπ]τα ναπα εαιπῖπα 
ποπηίηο οΙργ]]αταη οἰγομπαξείτεΏτ:, Ε106- 
πας Π/Ἡτ εοπα 1 {ιτα 419» Ετγι]τίς, 11ο, 
ΑΕίζα, δξ ῥει]τα]ίσας εοἱοπίας ςαταίπα 1π-- 
ττα «οἵτάΠῃ ἀῑεπῃ αἆ ρια{εδζαπα ντοῖς Τ.. Ρἱ- 
(οπεπι αάδετῖ, δε ἱπά[σίαπι οεπ{αταπιαας 
Χ ν. γΙτοτΙπι αἀΙδοτί, Πε παρει ργπατία 
[ἰοσίοτ, αιϊος ἴαπα α Παἰοπίοας ετατ εαΗΤΠ1.. 
ωρτος απτοπα οἱ ογ]]έπος γίαιο αἆ Ἡοποι!] 
ὃς ΤΠεοάοία] {πίοσίς {πιρειατοτΗπα ἵεπα- 

| Ροτᾷ 



Ὁξ ςΙΗΒΥΙΙΙ9, 49 
ῥοτα Ἐοπιᾶ ρειάητα[ε εοπίῖζατ, Ομΐδης ΕΙ. 
οε]ἱςο ἱππρεταϊοσίε Ποποτ!]{ο ςεἵ,Η1Π1 αἷ» 
εο ἀε[εδτίοπεπι πο ἱσετας, α]ίοσιε {πο Ει- 
εἶετίο {πιροιίηπα «οπρατατς {γαάετες,ςος- 
οἰτατιι]ς ἵπ σεΠετΙΠΩ {ΠΙΡΕΓάΙΟΙΟΠΗ {εᾷ{τῖο- 
ΏεΠ1,Υετίῆς οΠπΊΠος 5{ΡΥγ]πος οεειπα μ{1.ςι]- 
115 τοί πηεηϊΠίς Ίτα Ε πας Οἰαμάίας δα» 
1ΠαΓΙ4ΏΙ15 ΠΠΠετατίο {εειΗάο : 

Νες ΓάΠΗΗ7Η (σος σγα[]αίς Ργοςί{ογ αγγαός, 
«ἀπίς ο1θγ]έπα [α]α ογεὔ]αμΗ! οΡή. 

γε],νι αἰἰδί Ἱεσίευτ: 
ΔΕ ΓάΛΗΜΗ1 ῥαϊγγ]ε [ΗἱγεΙ ΡΥοάΙ{οΥ αγγηής, 

ὁαπέῖα δ1ῤγ[]ίπα [α]α ογε]αμἰΓ ορ. 
Οµστε οσα οἱ ργ]Ηποταπα οτασ]οΓπα ἱπ- 
ἵοπτα, Χ Υ.ΝΙΟΤΙΠΙ ααοσυε {αοστἆ οξεία 

(αῬ]αταπα ε[. Αἴαιο Ώας {απ αῑα ταηα ας 
1 γ]]{5 απαΠι οταει]1ς 51 Ργ]πς ὃς αν. γ]τῖς 
(αοτίς {αεἰηπά!ς,αριάνετετες απζοίςδεχτλ- 
Γεζιά{σεσίπι, δε απῖοηΙάΠ1 οροίί οχίτο- 
ΠΠΑΙΗ ΠΙΔΠΙΗΠΗ ΠΠΡΟΠΑΠΙ, ΠΟΠ ἱἱΕΠΙΙΠῃ τίς, 
Γος Ίοεο τείειτς αι Πα[ῆπιας ςε απίτο 5ἷ- 
Εγ]ία Οαπιαπα νεί Οαπισα παάτ. ααοά 
Ῥιτςο]ί» {ο γἱὰ1[]ε {εηδίς, Τρ{ε επίᾳῃ {η το 
4ἆ σεητες αἁπιοηϊτοτίο Παιτας, αυ πα Ο- 
{ηα5 Οαπυραπία απἰτηί σιατία ασ παπάο Ρ6- 



σο ονΝΥΡρΗσΙΙ ΤΕΕ 
εί[εε, ποῦ Ίοπσε α Βαϊΐ οἱργ]]α ἁοπιῖςί- 
μπα {ε ψιάιΠε: 1 εται πιαχίπαα Βα{π]ίσα το- 
ταίΏ ἱαρίάς ἱπείία, ορ ηπἰάςπα οκἰπίσΠ, 
ὃς οπ]Ώί αἁπαίτατίοπε ἀἰσπαπα, Υδι οἱργ|- 

ἱαπ1 οἶίπα οἵασιι]α εἆετε {ο[ταπι ΕαιΠς ἱπςο- 
{α τοβεγεῦαης. ἰάσιιε {ο α παἰοτίθι5 {αἱ5 ας- 
εερί[ε το Παςαδα τας, ΟΠεπάεβαπτυτα]α 
(νε ῖ]]ε αἰε) αἀῃας ναία τεῖα ἵπ τεπρ]{ πιεά{ο 
ἴΠ οοἀ επι ]αρίάο ἱπεῖ[α, αΐδ5 αθμ τερ]ο- 
εἰς Ἰαπαῦατας, αοεερίασε {ἴο]α ἵπ αρα(εῖ(- 
(Π1αΠ1 εἶης τοπαρ]ί ρατῖεΏλ1ῃ εοἀεπα ]αρίάς 
{αρτο[αέταπι, {είε Ἰπε]μάςῃς, 1ῃχοήποασ16, {]- 
ες αἶτα {εὰς 1Ώ εοἆεΠῃ ]αρίάςἜ οχζαιαῖα εοἴ- 
[ιάεης, οἵαευ]α τεάἀεραι. Τεπαρ]απ Ώος 
νίαιις αἆ πο[ἔταπι αἴατεΠῃ ρετάταΜτ.Ληπο 
επίπα {αἰατίς Μ. Ῥ. ΧΧΧ 1 Χ.ΤΕεΙΓΑΠΩΟ- 
τη {ησεητί Οαπαραπία ἴειτα απαῇατα, Ῥωτεο- 
ἐί ππι(ππιο ρμ]ιέτο «ἰπετεσιιο ο πιατὶ 
{αϊἴσεπῖς ΕΟΙΗΠ1 «οοΡεῖεΙΠ ε{ε, εο]]ίσαιια 
{ατῖς οάΐτας εΠατιὶς α{ζ, νὈἳ οἶίπα «εἰεβεττπιᾶ 
οίογ]]α απ {αοτατ. ΝΙΒΙ απτοπι Ρωτεο]ος 
Ῥαϊασῳ αΏπο ἀοπη]ηί Μ. Ρ. ΧΙ ΙΧ. Ρρτοίςο-- 
χο αεεοἷα αποςτοσίοηί5 Ρειῖτος πἹεΓοσας 
εοπάμχεταπη, ὃς τεπιρ]{ ]οεῃῃ, ὃς {οτπιᾶ, ὃς 
«4 οπηπία ΕΗ[]ε παιταρᾶς, ασια Πα(ήπυς πη]- 

Ιε τ{εςεΏῖίς 



ΡΕΓΞΤΕΥΕΙΙς. φτ 
[ο ετεςςΏῖὶς αηηὶς αΏτε {5 γἱά1([]ε (ο! ΡτΙπτε- 
Πα αἱε,απεςσ παπα 4ΙςΔΠΙ1Ω ἰά, τεπαρ]αππαιιε 
Ἰπσεηςτειταπιοῖις γΙτείτα οῦσάτάπῃ ε[οετ. 

τινι]ς, 

Έπ «ΥΡΕΠΛΙΟΧΝΙ ἐράατιι ραιιεῖοΓες 
οπἱάεπα 41απ1 ἆέσεπα ΡΙργ]]ας α Ρ]οτίσαις, 
Ῥ]αζες ΨεΙΟ α ΠεΠΙΙΠ6 γεἴεΓΙΠι, αἰιέζΟςΙΙΠΙ 
επ!πιετατας δε οοπΏ/{τατας {μίῇο ρατες, Έτ 
εετῖο ΠΟΠ Τ4Ώ1 ΏΠΠΊσΓΙς αριιὰ [οίρτοτες 
εοπιτοειτίτας, αἴαπα ΠΠσι]ατά Πα ποπηίπα 
ὃς ῥαιτία. τ ρ]αΠε ΙσΏοτεΠ1, αμα τοςεητίο- 
τες αἰἰθοτίτατε {τει  ἀποάσοίπι οἱργ]]ας 
τερΓα/{επῖεης. Ας πα]αί απἰάεπα ΠΟΠ τεί Υε- 
πτατοτα, {εἆ ρΙόξοταση Πρ επταϊοΠα {ρεξχα([ο 
νίάεπτις 1 αίθας ρεπάε ας Ροειῖς α[ς- 
Ίδει αιιάσπά! {οπαρετ Εαῑς «ΟΠ. Ροϊείτας. 
Πιας ΙππταΙοπεΠ {οτ{άΏ χιτ. Ώευ] 0οη- 
{εηίαπα, νεὶ Ηετει]ίς αροτυπι, νεὶ Αρο- 
Ποἱοταπα, τοτίἆεπα ποΡίς οἱ ργ]]ας εί Πηχε- 
σαη:, δὲ ἀέςεΠῃ 1]ἰς {αρτα εχ ρε{ζοσαπι {οιῖ- 
Ρτοτῦ {επτεητία ἀε[εηριῖς ἆπας α]ίας αἀάά]ἆε- 
σμητ,Οπατυπῃ ρίότατα ὃς ποπηίπα Ἠας {σης, 

| Ὁ ἡ 
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Εξ ςτΒβΥ ]Ι]τς, 2 

Ρισῖοτ Ποχα[Εἰς]χοι 1Π αΏτία πο οοάίςες ΕΣ γ. 
ΕΟΡΑΕΑΕ αά{ετίρταπη : αιοά νΏα οἵ1πι 

τε[ἰαπασαπῃ ο1ογλ]ατυπα γα ἱοἰω]ή5 ΙΏέτατείς- 
τεηῖῖς, 



Ὁ Ε ϱΟΙΡΥ ΙΙ Ι5. 

ΧΙ]. ΣΙΡΒΥΙ ΙΑ ΑΛΕΒΡΙΡΕΡΙΝ Αν 

Ὡμοάεεῖπια δὲ ν]εἴππα οἰογ]]α να]σο {ετ- 
ΙΠΓΑΟΚΙΡΡΑΠΙΕΑΦΕΙΡΡΤΝ Α.5οἆπς 
πας οιΙάεηλα γοτεπίρια5 αβρε]ατης, Ἑεεςι- 
ΠΟΣΗΠΙ ποηη]{ ἱπάἰσίταπι επι ατα Υ- 

ῬΤιΑ Μ. 



οι τα ώττς, ος 

ΡΤΙΑ Μ. Ος({1πος Υνετᾶι ΠΟΙΠΕΠ) γα 

βήτο απαττοι αὐ Ξίαπο το]ατίς, ὃς {εουΠά[ 

οπἱφαπα,τεσπαΏῖς αριιὰ σγριῖος Ρμασαο- 

ης Εήτητα ριαάϊχίε, ἨΓοΓΙΠΙ Ρα/αηίας {Π 

Ῥ]ιοσίεϊς {οηδίς, Ἐσγρτίαπα εληάἀεπη Ε]α 

εί δαῦύα πε δαπιβδειµα Βετοίι Πα, ασ 

α ἀῑμποιίις πιοἆο ΟΜαἰάσα, πιοάό Ηεῦταα, 

π]οάο Βαδγίοπία, πιοάο Ῥομίισα, ΠΠ 1.11 

Αρηρρίηα ποπηιπαῖα ΕὐΙτ. | 



νό | ος 

Τον ΣΙΒΥΑΛΟΩΝ 
ΕΤΚΩΜΙΑ, ΚΑΙ 

ΝΑ ΙΡ Τρ ΥΡαη σα. Τ Ω νΝ 

παλαιών συ] δοιφέων. 

ΠΛΑΤΩΝ ΕΝ ΘΕΑΤ 

5 ο δα. Εέποις αἲ ομῷ μοι Ίνα έπτυ-- 
νυμίαν έχά Βώχις .) η Σιθύλλα, κ 0 ημε- 
οδυπὸς Αμ Φίλυός, :ΘΕΑΤ. Τήα αρ 
ἀλλίω, ὦ Σωκρατες,πλίώ γε αθησικωσὸΙ. 

ΕΝ ΦΑΙΔΡΩ, 

Τά μάγρα αν αγαδῶν ημὸν γνετο 
δια μανίαθείᾳ μάύτοι δὺσὰ Αδεμρίως ἥ 
σ΄ ἡ γὸ δη έν Δελφοις προφητοια] τἐν ώς 
ο ῶνη ἐς με μαρείσαι Μάρπολλα ο) κου) 
καλα ἰδίο ἤ- καὶ) ημοσίωτέμ Ελλάδ 
ἁργασαήο. σωςθρονβσαι δὲ, βραχέα, ἢ ηψ- | 
«ἐν. χα) έα) ) λέγωμὴμ Σιθύλλαντε κου] 
ἀλλοιςιόσοι μα ου 1γθῶ μλυοι ἐνδέω ας 

λα. δν 



47 

ΣΣ. ΡΕ ΑΙΚ ΝΟ 
τι Ὁ ο τας ΕΕ Ες 

ΜΟΝΙΑ ΕΧ νΕΤΕΤΙ- 

δις απέχοτίρι]ς. 

Ρο ΚΑσΟ ΤἾΕἳ Ἑαςτκοαπ 

ὁοσκ. 115 ήρέ[ὁάες, ΘΕ}40 Π07/- 
πε -βα0μ, (0 γή, εὔ πο (γα [ο 411 - 
ῥῥήγήμ α)ρεααι ήπιες Ἱ ΗΕ σ. Θ10- 
1472 40, ο0άΐ σε, ή πια{ ει υοςρηγξ 

Ιάεπι 1 Ρα άτο. 

ο.{ακῆμα ῥοπᾳ ποδῷ εοπ{χσΗΠ{ῥεΥ 
Γγογ67” ἀῤήπο 4ο α2 2/4/10Υ6 ϱ0εε/- 
Γ172.π472 1 ΙΓ εΙρῥᾧ 6 11, 6 Ηε 
/ορτάσίε ο [071 Ἱ)οάσπα [Ηγογε 
ϱΟΥΥΕΡ/Α » 2Ηµ θεποβεή επ ρη δέος σν’ 
ῥτμα/Σ ΟΥκΟΙαήΣ [ΓεΕΡΥΜΗΗ: 726114: 
«)έΥΟ (ο ”/ΡΟ/Ε/,οκέσηα 4Ι7ήήα ῥεπο/ ο 
οἱάε7 {ΥΙΡΗΕΥΗ/. Ουοά/ ο 1)γ/ά, αἰίου-- 
{46 ο”27165 41 τι {110 υ/ς [μπή. (ησα- 
{11222 π)ο[[ο ές ηα{ η υ α- 
{6 [άσαοί εα τεµ]ῃ [ή γαΥΗΑ (ζἱε/ία 



8 ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ 

1η αἴ]ογέηή, {η Τε ΙΟ, ρεη(βί- 
ο4 ορετα” ΤΕ2ΡΗΦ0146 Γή ΩΗΡέΥΕΙΜΗΗ. 

ΑιΠοιτε]ες ρτοῦ]επιαῖαπα (οά. Χκχ. 
απα[ιοπε Ριίπια. 

ο εξ; Ργοβ/εγεᾶ, 4 ήούἱ 116 ο 
[ον (64 12071ὗ {ο ϱ[}, πο «9ωδ- 
Γαία {ρα μίΗ, αμ! {η πόΐω γηρµά- 
{σα 1 6ΥΜΕ[ΟΗ. εΧ Μο δα ε[αμη- 
(1, σὔν αερα, 67» οὔ2/165 μή ἀβήπο [ῥί- 
Τά0/0 {η ῥΗσαγέ ογε ΜΥ, 1 {1126εΙ αἱ 
20 20700, πα!) Γε7ΑΡΕΥΕ ἄοοἰαΗ]. 

]άειπα ἱπ Π1ρ{ο ας πιἱταὈ]{- 
Ῥιις αιι{ομ]τατιοβί ος, 

(ωα {η {αλα ο/εμάηγ φηο αμα 
(οἱ φΙεμή) εὐπο]άΝε [216ΥγΑΠΕΗΗ δἐ- 
γή [αήλζίωε: φα/ αἡμίήβημε «οἱκή[[ε, 
(ώ' οΙηζύπο” Ρε λάΠ/[[ε ῥετβΙθεσέ, ρα- 
ἐγία ϱ 4072 ἔΤγΥκά2, α 41/27, 

"Φφέτο Πα {πο ΑΠΣ, 4ὖ αἶης 
ϱ4{εἱαπῤιαπή”η αἱ. 

| Ὠιοἆο- 



ΡΕ ΦΙΒΥΙΤΙ5. ς9 

λα ο) πολλοίς προύλεροι εἰς ο» μδβίον ὁρ- 

Φώς, μηκώνοιμὸρ δὺ, δὴλοι πανἩ , λέωογπες. 

Ἁρπο ο τι ο ΕΙ Ρο 5 ΝΤ 

μάτωντμήκατ λ.σοοθλ. ᾱ. 

Πολλοί ο διὰ ϱὸ έπι τό ορ ς νοέροὺ τόσα 

πω ερμασίω (κθοΐσεως μημρολικζς), 

Ιοσήμιασιν ώση, μανικοῖς; Ἡ ἐνθοισί-- 

αθικοις. ὅ9ε) Σήρυλλαι. 0 ) Βαχιδε, κ) ἄ Φ 

ἔνθεοι Ὕνουτα! ποιντες, ὅπου) μὴ νοσήµατι γέ - 

νωνται, Ἀλλον Φισίκη χροισἁ. 

ὁ αυτος ο) το) αἲξι θα/κασίων 

νά, 

Εν τη ἡ Κύμη τἡ ἡ σρλ } Ιπαελίαν δεύωυτα] 

τς, (ὃς ἑομις,θαλαιµος κα]αγἀος Σι6ύὐλλης 

ην λθισµολόοου, ἱι πολυχροιωΐα πω γ 
νομδρίω ρθένον δλαμεῖναί Φάση; , σαι 

μυ Ερυδρα/ανιὑπό  Ἵνων 3 9 ὔ Ιταλία) κα 

ζρωωύτων Κυ μα]ανν ἡσσὺ σὲ Ίννων μλλα(- - 

πα ναή καλουμδυίω. 



σο ἹΣΕ5ΣΤΙΜΟΝΙΑ 

ΑΙΟΝΟΡΟΣΑ ΡΑΣ) ο. 
ἱσορ. βιθλιοῦηκης β/6λ.δ.. 

Επειθ (ϐ) μὴν ο) ἠίοονοι πίω πόλιν ἑ- 
λόντες διήρπωσαν : 0 ην Τειρεσίη θυγαφρὸς 
Δάφνης ἐβεροί]έῖς λυόμλνοι, τυύτίω δρ 
έθεσαν εἰς Δελφοιρκά]ά τινα, δὐγέω,ά- 
κροθ!νιον τῷ θεά) αὐτη λα µαήοίω πα-- 
τρος ἀδὲν ἡψ]ον εἰδξα, πολὺ μᾶλλον, ἐντοις 
Δελφοῖς διατεέφάσα, γ τέχνην ἐπηύξη» | 

( ὴ ων 
σε. ΦΦυσὸ σὲ νωμᾶση καλορηγηὠμη, χρη- 

νο) - ο σικους ἐράνα παφτοσδιποιρ,διαΦφὀραςτα]ς 

καζαισκόυα]ς ' παρ ἧς φασὶ κ) Ὃν σπομιίω 
Ομηρον πολλὰ Ἡ ἐπῶὼν στρέ]εθλσομόρον, 

ο 44 5 αί ΄ 3 / : κοσµ/ήσοη Τ ἰδίαν στοίησιν. αφθεαζούσης οἳ 
» ου / λ ἒ κ» αυτής πολ λάκὰς, Κ] χρησµοις δτοφαμνο--" 

ο / 
μλῥηςφασὴν ο πκληθέιῦαι ΣΙουλλαν'9ὸ 

εν ο Μ. / ὠ ε / ο ᾱ- γουρ οὐθεα Ών κ γλὠσαν ὑπαργάν σι- 
υλ νλ ασ ο / 

ἡ Θυλλαί νάν. 

Σρα- 



Ὦ ο ο το 1.1». 

Ὀιοάοσιας δίοι]ας δἱ1ρΗοτ]ε- 
ο 1, τ111, 

Ἱ δε αρα ας ἁίγηία (1. Ἡ ὑγεα 
{1 Ὦάββπεῃ ῥο/ ες ο, λογο οὐ- 
Ρή[έσέ » {η 1)ε]ρβος υοίο {[0ρΙο 27//έγε 
οα{Ιοε// ο. ἕνα ο αΜά «γΙΑΗ 6- 
εοόΐ, {η 1) εἰρρῷ ἀέσελο, /2Η/{0 724{0ΥΕ7Η 
Γεπέλαη 4[[είά εί. [Γαφμο Πάνα αἴ- 
μα ἆμτε, ΡΜ [01 οάγῇ σε- 
πογῷ γε[Ρομ/. (1 εχ ε/όηη Ηοῦπε- 
742 Ῥοεί47” [6γη{ 7/4 αἲ οΥπάΓ 7; 
ΓΩ ροεμα(ὦ [βία πμ. 61Η 
ὁρε[αρρῳ Ὠεί ήν [εΥγείμτ, μα με 
{γα 6γεΙ ΥΕ/ῥο”/[6, 510) ]α αὖ ο/40Η ϱ0- 
ριμς 6//. πα ῥἱο47Η ἄἶεο , 7’ δί- 
ὦ) ή ε[[ε, 11672 ποία{. 
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ΓΕςΤΙΜΟΝΙΑ 

ὀίΓ{αῦο Ηδτο ΧΙ Υ. 

Εγγίργω παΐα μή ϱη/ Γεαβογίύη 
ο/ύγία, 1/1 [111εα ζ. ὦμΙπο [γογε 
Γπία/α. «ἄεχαπάτ) εἴμ271 ΓΕ7ΡΟΥΟ Αα 
1111 ἐθίά 7 ογ{, ζ9ν 11ά[ε1 υ1/{ 0, ο μ/1-- 
Ἴ69,4{βεμα{). 

]άεπι Πιριο Ἁγτι 

ο1{ηήῥα οὐ εο/1όΠο αιζζή, 
μα {141 41) ὔ7μ : υοίεγέύῳ σσ. αἷ- 
{4144/0622 υηΙΜΘΥ/42, σ9Ν ογαµία {η 
Γῶ770 [με ῥοπογε: ΠΑΕ εὔε2 ἆ]- 
72ο μ72 ερζί, ομαμῷ {γή ογ- 
σμᾧ εὖ' Ε/γη[α μιά ίομε εν ε{ήῥ-- 
ο, 446 ΗΥᾳ, (ὐ (2γμα{{ρηος ἄεεα]ο, αε]-- 
(μ16(ζε/10η/. 

Εξ Πιοςσ. 

«Ώεσεπεγ» ΗΕ μοδήµα/ε είαή; Εηγ- 
{βγάα7Α 



Ὁλα Οδ Ρο τς 62 

ΣΤΡΑΒΩΝ ΒΙΒΛ. μι. 

Εκ οἱ Ἐρυδρῶν Σίδυλλά όν, οὖδοις 

) μαΐου! γαμὴ Ἡ ρα] ων], κανήΑλε- 

ωνδῥον άλλη ἰὦ 1 αὐτὸν πεόπον μαν- 
Ίων), χαλουμάλῥη Αδίωαὶς, οἡ τῆς αὐτῆς 
φπόλέως. 

ο αυτοεβιΘλ. ζ. 

Πολλά οἳ εἰρηκόνες αξι ας 

ζσοότον έίπειν ἵνβυλόμθα ὃ οτι τοῖς Ὄρχα] 

μᾶλλον) ἦν ἐν Ἱεμοῇ κ) ο  μαβουὴ δίλωὁ 
πὰ χβησήθκα” η σἳ ὀλιγωρκα κατέχἀ 

πολλή, σ Ἡ Ῥωμα[ων Ῥρκουμόῥων τοῖς Σι-- 

θύλλης χβησμοιορὸ τοις Τυβρίωμιοις θέο-- 

Φθοπίοις,διά ἕ αολά[ην ΩΥ Κο } ὀρηθείας, 

πο] διοσηµείων. 

: ο 

Και αοτ!καὺ, 

Περὰ Ἂ Φ ἐὐγλρείας κου] τὴν Ερυβρα|αν 



6η ΤΕΦΤΙΜΟΝΙΑ 

Αδήμαϊῶ, Φησὶν ὁ λύευπεῖν. κο] ὸ ο 
ὁμοίω» σλνέθαι τῇ παλα|ὰ Σιθύλλη τὴ η 

Ερυθραία. 

ΠΛΟΥΤΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
μή εαν ἐμμέζα ιῷ τζιω Πυθία). | 

Σέθυλλα μαμομϊρῳ σὀμαά]ι, καθ Ἱ-- 

θθλκλάτον, αἰγέλοισαι κ) . ολλ πιν 0 οἷ--- 

μύρια Φθα[ομλύι χιλίων ἐν ὀξρωεῖ- | 

τα) τή Φθωνὴ ο) 1 θεόν. 

Κω μετ΄ ὀλί99’. 

Οµοια 3 σοι Ἡ Σιδυλλείων ἆ απεκρι- | 

ἁμίω. να ον ἐσημὸρ ος πέραν λυό-- 

φροιτη τήν ὀ ἡ) λ βνλέυτήθλο, ἐφ ης λἐγὰ) 

καθίζεὣς τὴ την σοθοτίω Σίδυλλαν ο τῇ | 

Ἐλικῶνος ραλυομδριωρ ποὺ Ἡ Ἱ' µουσωών. 
τεριφείσαν, ( (ἔνιοι σέ ἔ φαση. εἰς Μαλεῶνα 

αἰφικέῶς, Λαμίας οὖσαν θυγατέθρ ΦΤο-' 

σφσῶγος) ὁ μρ Σεθοιπίων ἐμνήσθη Ἡ τ ἐπων, 

ο οἷς 



Ῥ Εαν Επτς ός 
ή 8 τν ο. κ - Αα. 9 Εῤκά”Α ο 41βεα λεν ε[Γα/αγα» [ογμηή, 

ΜΗΝ ΟΤΑ ο γγίῤγας απ ὁ ο) σι 
{η 611, 

Ῥ]ηταις] ας ἱπ Πρτο, ομΕ ΠαΠα Ργ- 
ἴμία ποπ τεἆἆαι οἵασιι]α 

ζβΙΓΠ11Π6. 

γα [16/6 0γε. Ὁἱ αἡ Εενα- 
οἶείω, τῇ, ου παί ϱ0ν [ο ενρογα 
παμε, 1λεί Μεπεβοῖο «οεῦΆ 44 512. 
{05 ζ01111444, 

Ει ραμ]ο Ρρο(, 

ο ήα ε{λ222 ας ο 1) ἠΙηή γο[ῥο/άθ- 
421. ὑλαὖρ (4Η) πά [α- 

172 ΟΥ ΟΠΗΣ, 11/21 ο 
ῥγῶπα ὁ1ργῆα (42 ε0 εκ 4 είροπεωε- 
46Η, 4 {ης επτά (4 αἲ ο”Ία- 
[εοπεα» ζάμεμί[[ο ο» ἀἰομηέ, Παρα: 
{17 44 ΊνεβίΗπο παία [1 ) δο- 
Τ4ρΙΟ ΠΟΛ” Πε επ. {η 



όό τες τἘιΜΝΟΜΤΑ 
ον {ρ/α/6{ἐ εεἰεύγαπς, ωσΗ/παμαέᾗ- 
71672 37610716 14 4έ7” [αεζμγαμα (οα{):[εά 
{61η μα ογ ΥΕ, Η/ 11 1η ΕΛΑ 114 
ο) (ή {η μα αΡΡΑΤΕΥΕΓ4 67. : [ΡΥΗΗΑΑ 
1672 4ογ εὈ{ε1έγα/ 172, {Ε74ΡΕΥ ο/ΠΙ4 
[0 201 ο: 6ιζυγβοΥέ ἄμίενα 114 

{εγγά 11410 ῥογύα ἄο)ά{ΟΥΙϱ εκ(- 
{17ο ϱΗ1ῤη [04 Ρεζίάει ΜΙΥΛΑΗ/ΗΗ, 
αλάΥ205 εοἱογΕ), [2172 11, 65 μια αίεα οἱ 
Γ66Υ μή βάθεἍ/ε, ο 46 βολἠαύ2 [ρς | 
ῥπαὔΛΟ”/ΥΣ{ΗΥ. Πας 7 Ῥοεί βία α- 
ρε{6 4ἱεγ/4εγεί, Ζο14.Ὁ Ηπη μή, βαε 1ά-- 

κε [αήμ]ατ/ή) υἰάεαΠίΗΥ (ή ν/α-- 
226 {17ης {61ο πέμ7α [εμέ ]-- 
αγ (ηλ αυγή εχαία 4/06. 

“/σγάΙ/0ΕΔ: ρΗΙΓΟΥΗΡΣ ῥάγῥΑΤΙΟΥΗΤΣ | 
δλ 612 {ΥΥΗΡΙ10165, 14ΡΕΥΙΟΥΗΗΑ ΕΕΥ 
ο761. Πας Ὅέγο 44 ΥεεεΠς αρμά (11714. 
σὔν 1 ἱωεαγοβέα72 4εΟΙΔ6ΥΠ1, ΟΠΕ ΡΥΙ Δε]. 

ὁ10γηπής. 



| ο ΟΕ ΓΕ ΥΤΣ ἔς, όγ 

ο οἷς ὕμνησεν έαυπί μλιὼς οὐδὲ Ἀποζοι)ούσα, 

λήξ μούρη) »λλαὕτη μὸρ ἐν ΤΗ Ἡ σελίώη 

σοθλείσι ϱὸ ᾿καλούμὃρον Φαρόμλυον ο” 
μόνη «θόσωπον, που ρ δὲ ἀέθα ϱὸ Ἵγόυμα 

συικραθὸμόν φήμαι οεὶ φορήσέ) κα ϱ) κλη- 
δόσινξ έχ. ϱ ἆ σμαζ]ος μέ]αδαλοί]ος ἐν τῇ να) 

πόας ὴὑληςΔύαφυο μάνη Εοσωήσε) αύτην 

οφ ρέ μμά]αρχ(λαςήἡ {πού οσζὸν ος ος 

(ο, ) µορφαῦ, α) ποιότπας ο0ᾳ Ἡ' ασλάγ- 
λωμαφ ὢν 2]  σοθθδληλὠσής ὃν θρέόποις ον 

μθφρντος. ὁ σὲ Βόηδος ἕ έτ μαλλον! ην σας 

ρος) κα]αγελῶν τα Ἂ Ζων εἰπόθ]ος, ὦ ὡς εἰ κο] 

παῶτο μύδοις ἔομκομδλλα τοις ασ , μαή]είαις 

ἐπιμογτυρᾶσι πολλα] μὲν λα σοίσἀς κ μάὲ-- 

Ἱοιάσικοἱ πόλεωνΕλληνήδωνπολλα)Ὁ 3 ζαρ- 
ζωρικῶ οραϊιῶν ο τιμή ία) αἱ αλαιρέσάς 
ἡγεμονικῶι που : (ο ,πεθοφα]α νέα, 

πα.9η πρι τκυ μίω κὶ 2 Δικ]αρχίαμάχ ὑ- 

μνούμῤρα πάλαι καὶ πα. δι ή | 

μ) Ἡ 



σδ ΤΕΦΤΙΜΟΝΤΑ | 

Σήυλ λείων ὁ χβόνος ὡσηρ ὀφείλων ἂνπο- 

δν ο οκαν . ἐκρήζεις πυρος θρείν,κ) )ζεσός οι 

λσασπαρ ὁπορῶνοα κ | Φλεημοι) ὑπο )πνδὺ- 

μα] ος Αὐαβῥίνηοικ 0 ) Φθοροῖς 7όλεων ἅμα 

ὥσούτων κ) 2 ας. Τζον 9 μθ μέρα ἐπελ | 

οὺ ον ἆγνοιαν ο) Άὃ ἀσοφθφαν όσ-ω κατώ- | 

ή ο ὃ χὠθοις ο ζωριρῥῤις τεσπα 3» αἱ | 

γάηονε : πισουοδει χαλεπὸν ὄξᾳ, μήῆτοι γε 

σσδοειπειν αὖέυ 9φότή]ος, 

Κα «λλες, 

Σβυλλα/ 3 αὗται ο Ῥάοδιςὦ ως σίρ 

εἰς ον α τεκμλῥτως ὃ Τ Ὑθόνον Κατέθαλον, 

έατστ 
| / 

ο) ὄνεασει ρα) ως έτυχε σποιγ]οσὸεπτὸν ὁ λα. 

(ο ο ἡμαῖα παν κ Ἰσυμσ]ωμάτων οἳ οἱς 
γνομλύω ἐνίων δστο τόχης, ὁμοίως ψέρδὸ ὃς 

όν 2ργωυ )λερόμμονκανν κα. αληθὼς,εί | 

πόλο) λνή). ζιαῦτας, ὦ Ἐοήθρυ δήβο]ος. ὀ 

Σεραπίων, Δύκαιονί ἐφ») )λάξίωμα ρισ ο 

οὕτως λέγὰ Βόηδυς ὀοθκσως 0 αλυποθέτως 

έγο- 



ου υπ ον ης, ) 
γή πῷ ᾖευαηίαία οαγ{/ύη {ες 

«ωο(ΗΗ/ 4οὔεης ρογαἱμά. ὁ ϱΥΜΡΗΙΟΤ 67Η 211- 
44472 20/41 σέ (ΟΥΟΥΕ7/ 410 /6ζ- 

ΧΟΥ2Η λα [ια ήμηρ ᾖασγαμιίμη περί» 
αἱ οεζζ/οἨ ΕΥ 10/ 11/ΥΗ20 46» Η/ 
τμ” {Π{ΕΤΙΗ,ἱ ῥοἱρ ο ε4 [ουᾳ 
Φεβ {, 0 Ρο/(Πέ ΕΠέγΟ θά γη» 
ο {α [{1 γή. 

Ἱ{τεπῃ, 

γα ΜΑΡΑ εν. ο» Βαβίάς {47ο πάή 
17470 2 ΤΟ Ἰσσα]ο { ρκς οΣῇοςόΠ 
(ἐν οἱ {η ζωα πε [ερ αΜεΥΜΗΙ 
Ιο//14 62’ Ὄεγύα ο/70 σέΠέγῷ οΜεπ{ή- 
11772. 4οΊη 7 42η 0 μη) ήν 6 

ΠΟΥ, [εν [α1[ 7” εφ /οῦ 10 λ 
"ο {γ εἰ Ρο//71οά0 ΕΤΗ α Εμ γό 2 
εο/ζεπ{ο. αυ /ο0ήμίο Ῥοέίβο; ας 
τά ο), πο ργαρίο, ῥας [21 ρ/έᾳ ἆς 
Ες φίμ 14 ρε δέσμη! αγ [εμέ Ῥοι . ρ 
ολο! οπής» εἲν 7 νο ΥσΗ7 011” 

ο 
δι ο) 



7ο ΤΕςΤΙΜΟΝΙΑ. 
Ίο: ρµία, { οἱ! ἠμρεγαίον ο ῥγκάἰ- 
ἑσ [ή αλζξογά, { Ὅυγύς ἀε]είμγ ον οχ- 
Γαα{μ2 ῥγκάμ ρα εβ. ΙΤ) ἆμ/ει πο 
΄οάο φμίά [1/42 {4Η {4 εἰ) φο- 
22040, ἠ/άάΐ0, 74 οεζα//076, 40 αέΤο- 
Ε,ΡΥάάΙΩ12Η/:02 Ρος οί εοπ/ρέζα{{ο Ποῇ. 
τα[[ε [αγ {64 εὔγ/ο [ωήμγή ῥγκάλά ο, 

Ῥαμ]ο Ρο. 

Ὁ. ο14μ]α ποπ «Ὁμίο2 αὖ (0ζΠΟ-. 
)πέύτω ου {αγ/. Πεγορβαη Ἐνγργα- 
αγ, [1/ήᾳΐεα φποά «[[ο, 2η) αβρε/- 
ἱαμεγ ή, 

«Ἐ]ίαηιις νατία Πή[τοτίας 
Πίο Χττ. 

ο 1ργήα {21 4Η µοΥ, Ἐ υγίῤργκα, -ᾱ- 
“44, «σ γρ, ο Φαγάίαμα. ο 4 μμη- 
σημ ΦΗάά7η [ἐν αλα, ΕΙ ο -- 
“2ΘΥΟ ἄθρε, εφέ (πθλλα σὖ [μάκα 
6ο ΕΤΗ ΠΙΑ. | 

| Ῥαιηαηίας 



Ὦ οΙδ να τα, 7: 

λεομῥων εἰ γύυη ορά]ηγὠ« προείρῷ), νενί- 

κά σ] πόλεως αλα] ρεσις, ὑτόλωλον. ὃ- 

πε 9 ε μόνον λέγεται 29 ν Ἴνησὸ μῶμου, δλλά 

κα] πῶς ἁ πότε ΣΧ) μὸ τη: καὶ µέ]α Ίένος., εξ 

ές ἰκασμὸς τ ος γαι Ὄασοι ιβῤων, ὃλλά 

ον ποι/τως ἐσομθόων θοδήλωσις. 

αν ἔ τ βεμλά. 
Πολλάιὠς ἔομιε, ονομοάτων ἁποκρύ- 

Ἴοισιν αἱ αρωνυμίαι Ηροφίλίωᾶ τ Βρυ- 

δρα/Ω), ον. )Ἀυομὸδριω, Σιδὐλλαν 

σοθοη)ὀρόυσα». 

ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ 

ἱσοεκας β/θλίῳΙβ. 

Σ/ξυλλαι τε ο ἥ  Ερυβρα]ανὴ Σα- 

μία, ἥ ; Αὐγωήῆία, ἡ ή Σαρδιανή Φ δὲ φα- 

σι, Κο] έπῥα] 4 ὡς εἶνα] τας ποΐσας δν- 

κα ὧν εἶναι καὶ τω Κ ζυμα]αν., καὶ τί) 

Ἰρυδα]ας. 
Επ 



72 ΤΕδΤΙΜΟΝΙάΑ 

ΙΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΦΩΚΙΚΟΙΣ, 

Πέτα σὲ ὄξιν ὐήχουσα ὑπ πιῤτης, 
ἐτη τιώτη Δελφοὶ σοἑσο) Φασὶν άσαι εὅσ 
ἃ ζη σιλοις όνομα Π [ροφίλίω, Σιθύλλανἢ 9 

η] 

ο» 

ο) ἠίκλησιν οεῥυρονἈωομὴῥίω. ταὐτέω 
ταῄς ας ὁμοίως οὖσαν Ὀρχα]αν ὧρ α- | 

αμ μιὸ ἱῷ θυγάλέι ρου Απ Διὸς κ) ) Λαμίας | 

3} Ποσέδῶνος ςφασιν ελλ) ) χρησμοιξ Ταἰ)- 
σέιν) γαυαριῶν Φεῥτίως ἄσαι, Ὀ σὺ 
Λιδύων Σιζύλλαν λέηοισιν θνομαοθέιώαι, 
Ὅ 0 Ηροφίληρκώέθα μδὸ οζείνης, φα(ν) 
δὲ οµιώς ερ τ πολέμου η, ὃ αὗτη 
ων ὁ σρωϊκοὸ. κ) . Ἑλένην τὲ ,οερέδήλωσενἐ Ἵ 
σοις γρησ/μοίσιὼς έσι ὀλέθρορ Φ Ασίας καὶ 

Εὐρώπης Ῥαφήσοῇο ὲ έν Σῶλτηι)ώ ὡς ]1λιον 
μή δὲ αὐτίω πο Ελλήνων, Δήλιοι 
94) ὕιώων μάμννή) γ γαμαριὸς ές Απόλ- 
λωνα, καλέ 3 λε] Γροφέλην μόδα 0 

Αβεμιν 



κ ἐ][ές εὐήηΕΓ, αρ 4ο ὁ 10)ᾖάνα 

Εονορβήεη ογα]ά ε1πέγεΓΟα1. 1ε]- 

2] ἐγάάλάεγε, 444 0ος ο 2ύγήα 

Ἰ μή Ηραία αὖ ΙΠΩ1ο [44. Βαμο Ρεγηπάε 

{4έ ασ (14419 μα. 

εο74βέ1. ΕΙ) 7 ους εὖ' 1 αὔη14 

ο ή αμΗ: 1 αρέα: 1/22 6ΡΙΗΠοΟ σέ- 

2211 , /1ΡΥΗ2 ο ΡΥ/Α/2 “ν4- 

Πρα/ 47, ζ. αὖ. 4 ὁ1/γαηρ 07041- 

4/41. ᾖο ένο ἆε φάμε εί ΑΥΤΟ, 

Πετορβί]ε, ἠ]]α οεγίε Ρο//εγίοΥ : οοη/σέ 

ζσ2έη (9) {ρ/[α72 4/6 «ΙΓ ΤΟΙΑΖΗ7 θε] 

υὐσμή[[ὲ. Ρα ἠκόί εὔ/ αά ο4ήα 5’ ἔἡ- 

7ορα ῥενπἰῶε”», δρατία Η εἰεπαῦ οἷή- 

417), ΡΥΟΡΙΕΥ 422 [Η/ή ΤΗΣ ε[εύ, 

οἱ [πι οµεγ/ργοίµγ ὦ (10. ἔωρ. 

{αίπα Αγ ΙΜΟΥΗΣ2 {η ο 4ρομεη», 

Πε) 1ηοΠΗοπΕΊ» [ατζμηά». Ἰρ[ᾷ ωότο 

{ἐ.ποῦ Πεγορρήεσ [ὁἱμ72, [εά ρια- 



74 ΤΕΦΤΙΜΟΝΙΑ 
(22 ϱὔ1422 [ή ες φορά). ϱ υὲ 
ΧΟΥΟΣΗ {6 εὔ δὲ ωε| /ΟΥΟΥΕΥΗ, «εί ανα. 
ο4βομή ε[[ε αἰαε: [24ο [οι μ- 
75 5’ ἀέπο α[ζαρη Ρετ/[α. ο δὲ 
«ὍέΤο 22ΟΥ) μαα/γο (Πε γμὴ2 [ή 
7}73Ρύ4Υµ2 4) ῥᾳ/7ο βομαύπό [ὁ πά- 
{72 ακή!, δή{οε ορ: 

Ῥατίίπα εσο Οσποτο πιοτια ραΐ{ο στοαῖα, 
ὮὈατάα {πιπιοτια]ὶ Ἀνγπιρῃα : απο Εοπιίδας | 

1ἆα νι 
Ε ἀαχι ν]εταῖς Γεπι]]ς ρἱοῬαφιις τασσηῖς 
Ματρείας πααιαὶ ραϊτία οἵι. Πιιήαδαιιο Αἰάο- 

ΠΠ». 

{ΙΑ 427 αιρο [μα πρ ῤγσία 
4 μηρθβ; υγδή οεβἠρία, 0 ᾖοςο [, 
10141111 ογΟΕΥΤ Χ. 1 οἱ 4 ενω {αγ 
Ρε[Η1/{εΥ 4 ύγμ[[α, (. ρής ο ου. | 
ΟΜοῶτια φΜο ιο «γΠ 7040 “αἱ 
Γηὐ{ε {622 2) ή, ο ἷο 42/2 εὔεγ-- 
ζ2ΐ ας οἱ [πο [ού ΤερείΗῷ υἱούμς 

σας 



ΡΕΦΙΡΥΥΗ19 75 η 

Αῄ έν ἐν σοις έπεσν ζλον ος Απόλλω- 

᾿γος γαωὴ γαιμΤὴ , 9ὸ δὲ ἀδέλφη, κο] ] αὖθις 

Θυγάτηρ φησιν «). αυτα δρ σ ος 

μβρητη τὲ φ, ο ἆ- 9εοῦ κα Κουτοχος πεποἱήκκν. νο 

πεεφθι δὲ είπε των κ ησμὸν, ως μη γοὂς 

ὡρ ἀἰθουιέτης οὔη μιάς τῶν ἐν ών ο. 

Φών, πατρος δὲ ἀὐθρούπκ᾿ κο] οὕτω λέ- | 

4 ὉὉ ἔπι' ή 

Εμ σὶ ἐγὼ γεγαϊ]α μέσου Ονητό πε θεας τε, " 

Ἱδύμφης δί ἆθτι νάτηπα ος «ἲ αὖ αὖ κηζφαροιο, Πιν 

Μήξόδω [δολρήο πατε δὲ μνι ἄθὴν έρυμθρ) | { 

ἸΜαρπτασος, μήξοεἱ ερ ; ποταμός δὶ Αἰδωνάς. | 

Εν δὲ ἐπ καὶ « τη η] τή ἡ Τορίνο πόλεως πμ] 

Μαρπήασου πε ἐρείπια, κ) ἐν αὐτοὶς οἰκηίο- ") 

ρές ὡς ἑξήκο]α ἀνθθοποι: ὑφβυθορο δὲ | 

πασοι σοι ο Μαρπηατοὴ μὴ δένῶς ὅσίν 

δις ὥ οὐ )πρλάδωη πό]αμῳ κα πα 

Ἰωλόωοα!) Τές ώρα, « ἀνα ϱ ὄν ηὸ ος | 

το αὖθις πλ φτέλοςὸ κ) λαφωμιζθςκν 



76 ἹΕΒδΤΙΜΟΝΙΑ 

- ν΄ ᾗἩν «ω / / λεζαμδρείας τής ἐν ΤἙεφασὶ τεοσαροὶ-- 
« / Ν / /  λ κοΐ]ο ἠΜαῤπηατος κ) διακόσια ουσία, Γ{α) 

ν Αλν 4 «μὲ: ον / / 0 Ἡροφίλην οἱ ἐν τη Αλεζαιδῥεία, ταοτήν 
/ ο ο) τ ! Ψέωχορον Ἑ 5 Απολλωνος έως Σμμδέ- 

ο η ρα .. / ο / | (062) Επί πζυ ὀνείρατι Ίο) Εκαθης χβησα/ Ρα 
ολ Α., [η / «/ σι αυτήγ)α, σἩ κ ἐπί]ελεδθεί]α, σµεν. Αυτη 

ς / »] λ } ιά νά 2 / ί ἡ Σύλλα ᾧχησε μέν πολυ 5 βή1 ἐν Σα | νεο / μωαΦφήκάέ]ο ν ) ἐς ζζλοέρον ΤΚολοφοίων, 
2 ΑΟ 2 / ε / ὸ / κ) ές Δήηλον τε,(ο ές Δήφοις. ΟΦ0Τεσὲ ακῬι- 

21 λ / ς / ω / ” κοῇ]ο, α)7ῃ ταύτης ἴσαιμλόη τῆς πέτρας ᾖσε. 
5 ] / ὶ 2 2 [4 2 ια ] Το μδύτοι γρεων αὐτίω) ἐπέλαίον ἐν τή 
ο- / / ς κ μ΄ ον 2/ ο” Τοφα)' καὶ (6) οὸ ΜΜηµα ἐνπου αλσφ τα 
ή / » λ ο πώ λο} μμθέως όςἡ, κου] έλέγίον οἱ ση ςηλῆς, 

κ Αη 
/ ατα / Αλ] ἔγω ο Φοῄζοιο (αφηη είς έίκι Σ,οὐλλα, 

-ῃ δε. λ τν / 9/ : Τωσῇ]ες πο λέω σακαἩ ποομονα,, 
α-- / 9 / |) [ο ὁ 9δἱ 5/ { {άρ2εγος αὐδὰνέαται, ο ορὴν 0 ὅὶ αν αλαυδὸς, 

/ ε } ο / / Μ οἱροι ες πσο Ίσα ρῇ τζωσδε Δαλρύσα πεδύκο, 

{ 
Αλλα 

αν, : ολ ρα «/ Αα. ης αΤΙΟΥ (ἐνιοὶ δόχειν) όςψ, οΤ λεπῇη ο κὈ 
Γω / . ο 

μας Ὅ σηθα[ώσος ἔσιν ή 1οῦ] απέχἀ σιΑ.. 
ι 



ΌΕ ΕΙΡΥΙΙΙ5. - 

ρο//γεμο ΡεΡΗ ο εί}, ο [4 ήοῇ-- 

 /γά7Η ἀΡΩΤογ γεΓεγεπάή, φἡοά 

71 ϱ(ί αἲ ΡεΤΙΕΖΗΕ ο, (7 πο 

ο εέΥΠο/Η. 940εβ αὖ ο41ε- 

κανε θέα ε[Γ1 Ἱ Τοβάε, ο” ζατρέ[- 
| αάα [ο7έ οφεεπία ϱ7' Μα γασ{η-- 

τα. ὧτα ἐγορβΙεη (414671, ή, 4Ιεχάῇ- 

ἀἶγες ἀεζΗηέ, ο 4ρο πες αἰμηέ ὁΗΗΠ/Ρ6ἱ 
ζωής αμ μα: 4 ού «χο (01711242 

6ΗΡΥΟΙΑΙΑ72 1ΐα ΕΥ ἠ/ ίσο Πο({/- 

«ας ε[ξ ο ο/7 ἀμέμαγή. /Ἰάασμαν; 
οἷμο ρατίοῦα ο ῥκο ὁ1ὐγήα δαρμει /εά 

' ΟάΥοῃ ε/]271, ή (.0/0ΡΡοΜΙΟΓΗ2 γής 

6, υοηΗ : επ εα δεν” Π)είο», 6’ 1εἰ- 

ῥῥο5 40 ερ 04167, ἆέ (4ο μη ΤΩΙ 

| Γάχο πάπια ο εβα! [ήᾳ. ο”17ους εἰ 1 

| Πγομάς εοπΗσή: εἶτω εξ [ερμίση {1 

ο Ηῥοί ήτο, ὑποῖν εο/ 4 εἰοσί: 

Ἠ]α οσο (απα Ῥπαδί Ιπίατρ{ος πο ναπα ο1Ογ/]α, 
Πίο απᾷ ΠΙαΓΠΙΟΓΕΟ οΟΠΙΙΠΕΟΙ Μηπλη]ο: 

Ύοσα]ίς αποπάαπι,ΦξεΓππα ΏπΏς Ώιυία ριεἶ]α, 
Εσιι πἰπιίς Άσο {αιί οοππρεο Ρτε{ῖα ρῖαΗ1, 



.δ 

μία ο ο  θββροῥώσς δνοα 

τΕςτιμ ο ντα 

Μετουσίο (ληςπ δὲ ΝγπηρΗ!ς {οοίαεα αυ{ε[σόν 
ΡηαΡο, ααοά {πείτα ρταῖα, ἔοεεῃς ΡΓΕΕΙΗΙ, 

{ή α/1 [ερμίοργμ”» εγοζῳ εῇ Ἰ{εγογόις 
εάρίάε ῄσαγα φήβάγ2/ σα. 944 Ιαλά 
ζ4α 1 οὐπεερ/άΩΗ” οε]αβήμν, δε 
Λ)1ΡύαΥΗ [σμα [ι. Εγγργαί (ας - 
Πεγορβή!ε ερ βὲ εργο (ύα ο» 
ο724471 ΟΕ) (ου 0112 10/6 60ν 
1 60 αΠίΥΙ2 ο μέ, {7 {10 {41 
Πεγορβήεη οσμή. Ῥάγεμ{εί ο με» 
1 βεράογΗ; βῥά/ογ6ΜΗ {Πάῤρεπαα, 0» 
Α}ΗΡῥΑ”Σ, ο [αργή εΟςΜΟ7ΜΕΣ [και 
(οσο 0η ϱ[[ὲ ὄ η) γάΙ10ΕΖ 114 
ἠψοά εοράεη/ά αγογίῤηη ορ [οἱ μέ 
ῥο”2ήηΕ/ αρρε]αγΜη/. 77. 6Υ/[22 (1672 αε 
ο-7Ζαηρε[[ο, ἄεηνμε «4ο/ρο σοι εκ-- 
7214 ΕΤγΗΡΥΑέ εκ ΠΠ. θγορβή]ός απο. Ἱα 
ῥοβ14ᾳ, ε172 μα [ή άΐα 1/6 εἴά [1/6 

η); 
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Αλλά πελαε Νόμφ α]σι κ Ερμή ἃ Ὀ μι ὑποχ ΣΑ 

Μοή δο ἔ- Ἴρυσ τν τῆς πὸτ αἰακΊοθάής. 

ο ων ο) ωρα πὸ μημα ἕς σηκν Ερμής 

λίδου τεσράγωνον Φήημιαι. ος βικεθὲς σὲ 

ὑόωρ ἡ τ κοἡ )κατῤχόμόμον έ ἐς κρίἰωίω, 0 τ 

Νυμφωνέ ἔσι τοὶ  ἀγαλμαῖα. Ερυδραῖοι δὲ 

(ἀμφφισβήηβσι «δι κ. Ἡροφίλης αν 

| μόπό]α Ελλίμω) Κώρυκόν τε καλούμε- 

νου όρος κα ἐν του ὁρὰ ασήλαιον Ἀποφα(- 

να 2 ο όμθαι. τίω Ἠροφίλην οὐ αμ) 

λέλοή έρυ Θεοδώρη δὲ ο πχωρλς ποιμέ- 

νος αἱ Νύμφης πα] σοι «ῇ) [δα] Ὁ Ἅ οπή - 

λησι Ἀνέδαι τή ἡ Νύμφη υχατ' ὦλλο μὸρ 

φ τῶν δὲ λωβέων τα οεσέα ι πὺ τον 

ἀνθθρπων ἴδας τότε όνομά ζροδαι. Το 

ὅπος τῷ ἐς τὴν Μαρ ή ΑΣοΥ, 3 Ἰπδαμὸν ὃ 

Αἰδονέα, {ῶτο () Ερυβρα]οι τὰ έπος ᾱ-- 

Φφαιρούσιν απο τῶν χθησμόμ. Την 3 οἶῃ 

ποώτη αεησικοις κλσουτά, εἰ ποῦσο οῖέ 



δο ΤΕ ιδ τὰ Μο ΝΕΑ 
/ ο” 2 Φ « ον .Δ ». Ἱ 

κας της εν Όπικοις ἐ))νιωλειὸς 9 αυτην 

Δημω, (υεαφον δὸ Ἴβοχος Δωὴρ Κυ- 

μα]ος. Αησμὸν δὲ ῴ ζυμα[οιτη τῆς γάυα|- 

κὸς Ἰαύτῃς ἐς οὐδένα, ον ο) ηδειξαδδαι, 

λλἰ ρου δὲ νο έν Απ οἑ- 

ινύοισι ο μεγάλην] νης Σιζύλλης ο) ταῦὺ-- 
ων ἴ 

οι ναι Φάι δν. 2! (6 8 ὁστὸ. Επεγράφ 

σὲ ὕσεροι ν ὓς Αηµμοις ὃ αρα Εδραίοις το τοις. 
εν λα 
ὑπῷ Ίῆς Παλαιοίνης γωμή ἀθησμολόρο, 
2/ αφ «ν 

μα ο ΤΗ Σάζδι Βηρφσου δὲ ος 
πασρος κ Ερυμαῤθης μοήρός φασι Σαβ- 

(ην. οἱ  λωύτὴ, Ῥοαθυλωνίαν, ἐπροι δὲ Σι-- 
θύλ. λαγ καλουσιν Αβυήία,. Φαθνήϊς 

δὲ Όυγάτηρ θασιλῶὼσαλ]οὸ ἀνθρό ἐνΧαό- 
σίικ . α] πέλέα ρα Δωδώναιοις ἐ μιαν” 
Ἱώσαί]ο ιά) οἱ τοῦ κ)αὗται- Σιθύλλα]. 
δὲ 1ο οἰνθθούπων Ῥο ἐκλήθησαν. Τδς μὸῤ 
οι ο] πυθεῶς ἵ ἠλμίαν κο] | ὀληλέξα θα 
ῥώσίον ο, σὅσ' χρησ'μοιᾷ. Αήιόχου 9 μο Το | 

αλώναι 
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Γή Ορίω) 6’ ν Ποιόπο- 
πε [ης αρρεἰαίαρα, Εγρετοβς 
ο 44 [οή1ρµΕ. δω {112έη [οα/- 
τη. ΡΥΑΑΙά1οπεῦ” 072430 17η (η - 
11, 11417 ο 1472: ϱ/7επάεγεΜ/, ῥά- 
᾿ῥμεναὲ :" α/ζεάή, {άἨ/ή ή «Ὁγ/- 

| 2) {7 ο4ροβίπῳ αρίάκαμ, 2 ο 
ὅ ω οοβάμ]α ε[[ρο[ία αἰήΠαμίε. Ρο 
120016 1 [ή ήεαγαή. {ο72ήλάγΗΑ ΤΗ726- 
γη ϱ0η/γήρ/ὀγμηέ Πεύγαί φυἱ [ῶργα 
' Ῥαλαβύπασε [11, ζεπΗ/εὔ [47 ὁ αὐ- 
' ῥα7α 077436, 14472 Βεγο[0 ῥα/γε, ηα/Τε 
|. γήρΠΙῤΕ σεπ/α1ρ ΓάάΜΗ/. απο αἶ] 
Βλ /ορία»ε, «Σσγρήασ, ο) ὁ γήαηα 
ο ο ώς έγο, ροή. 

| όμηγεςπαπ{ής μα, ζὔ’ Ρε[εααρπά Ί)ο- 
«οπου (017 εοἰμήηύῆ) Μαν αὐμία! 
ο ῶμὴ) αγ 1ἷ]α (41416, ὁ 10) αμα 
.πὸ [ργ/Π! αὖ ῥορΙήύη νοῶίαία Ρβα- 
-ἔηλάής οργ1ο Πέ αἱ11έ {η μήγεγΟπεηη 6 
παρά εοἡέσέγε ε[ζ ἆὐ ζωα: {1[46 επ{η 
{εροτέῤηη εν μέ Τεςηή4πΗΐος μας 

-φ- 
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εαβίο )εὐπείγ{ο οεήβΑ 1. Ὀε[ο 1 ό» 

γο Ῥβεμοποῦ [με ἀέσμπέ α/α!θ [μρεγΙο- 

260, εί 11/1 2Υ ΜΗ 1172 ΡΑΣ ΕΥ | 

οι εωαπέα[[ο; 

Γαρίεοτ ο[ί,Εαῖε, αέααο εΠίρο Όοπε Ἱαρίέοι αἶπια | 

Ου τη διίε ἔταρες., (εαΓεπῃ ἀῑσίτς πιαϊτοίη. 

Πυ{άπας 1Π αἀπιοβ]ιτοσίο 
αἆ «τῶςος. 

Ῥει/[ααΙεάμίεη} ποδ εγἰ{, γεὔΗΑ Τε-' 
[ἰζίοπεῖα εΧ ῥαΤ{ε ἄἰλμῶ, 69’ ε4 ΠΜ 4γο-. 

πο αἱ ῥτοβῥείαγμ ή” «ερεῦίιπί ἀοδτ]- 

77, 4 είεγέ ὁ γα εΧ αμα ο άαηΣ. 

1/7 ορετ [ΟΥ 4εγε[ρο/ά ου ἄοεεῃ- | 
ἴε Ρεταρετο. ΠΠ άΠο Ῥαύγίοπε οτί. Ώ6- 

γο(/, αἱ (ῥᾳἰάαίραγι» ῥή/ογίασα» {011-. 

ρε, Ἰήαα» αά ((α7ήραπίς αἲά; Πε[ῶο' 

Φ/ο77040 Ρεγμεπί[ς ; [ετμέ», 0] Τέ- 
{ροπία ἀεή, π Ὅτύε ο (µ1Α πο-. 

263 6, 



ΏΕ ΣΙΡΥΤΤ19. 8: 

᾿αλώνα] Δημήγθιον αὐπχα ἐς τω ρω λέω 

| καθιραμδρουγέ ο. Φαθνί, τας ,Πβιάδας 

δὲ Φημονόης {έτ ηβοτέρας Ἀρέθαι λέγω- 

σι, κι ὧσαι γαμαμιῶν πβωτας (δὲ το έπη: 
265, Ζ46 ὄαι, Ζά. ἐ τα ὡ μεγάλε, 743. 

Ἀ καάρπους ς α)ίά, δ]9 κληζετε μητέρα 2α[α). 

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΝ ΛΟΓΩ 

αν ακκάκι σον Ἑλλάσας. 

ας 

Έραις 3 ὑμην ῥᾳδίως ἃ Ἡ ὁρθέω θεοσέοήαν 

-- μέροις παλιοί ΣΙΘύλλης ἔ ἐκ 

᾿"Ίμνος δυατηής ο ππνοίας δα ἀθισμὸρ κ ὐ- 
μας διδοισκούσης, μανδαύειν τοιῤον ἄπρ 

ἐγγὸο ο) δδκει τῆς ν σθοφητων ο] δὸς- 

΄ σκαλίας. ταὐτίω δὲ ο μῶω Ῥαδυλώνος 
τὸ μάθω] φαα; Βηρφαου βντίω. Χαλ- 

δα]κίω ἱσρέαν 2 ψα]ος θυγατέρα οὗ- 

σον, εἰς δὲ (0 µέρη ἃ Καμπανίας εὲ οἶσὶ 

ὅπως διαθάσαν σε ἴσις ἀθησμοις νοξ-- 
αθορθόέν οὐ μι Κουμᾶῶ οὕτω παλου- 

ᾗ Γ 

|. | 
} 



ΤΕΕΤΙΜΟΝ1 Α 
ιν, πόλο αδός σημα[οις δλέσωση: Βαΐων, 

ένθο τὰ θρμαἡ Καμπανίας ἐ) συμαί- 

νϕ ἐθεασαάμεθα δὲ ἐν τή πόλὰ λυόμλυοι καά 

Ίμα, τόπον ο) ᾧ βασιλριήν µεγίσην οξ, ἑνὸς 
ὀξεσμνρην λίρου ἐνωμὸμ, ὤθρεγμα μέ- 
45ΟΥ 1) )παύ]ος θαυμαῖος ἀξιο, ένθό σδυ 

χῥησµοις αὐτὴν ἀπαγγέλλειν (ῷ ὡς τὰ 

πώτελα. ρειληφότες ωρα τῶν έαυην 

«ο θΥῶΥ, ἔφασκον. έν μέσω δὲ αφ ββασι- 
ος ἐπεοσδίκνυον ἡμὰν σεις ξαμδρα) | 

ο ὃ αρ 6 ἐξεσμὴῤας λήθου, ὧν 2ληρήμέ- | 
κ. ὑδδέ]ος,λούεῶς αὐτὴν οὐ αὐταῆς έλερον, 
κ) σολήν ἀνα λαμ[ζάνήσαν» εἰς Φ ἐνδδτω- 
Τον Φ βασιλμιῆς βαδίζω κ οίκον ο αν ἀιλν 
ἐξεσμιένον λίρου, Ὀ έν μέσω ἕ οἴκου νο ο 
Ὅμέων οἱτη ὁ ὑψηλοῦ θήμαῖ]ος καὶ ῷ θεὐνεοῦ- 
τω εὅσ χρησμοιρ ; ἐξαρορόύειν, Ταύτης δὲ 
3 ΣιΕὖλλην ως χρησμάδου πολλοὶ μὲν 
0 ἄλλοι Ἱ συγί« θαφέων κ... Πλό- 

πουν οὐ 



ΡΕ ΣΙΡΒΥΙΙΙς. ἃς 

“6Η 6, [ἐχέο α θαἡς (11 {ο τβεγλα: 
(14αα: ῥαΜεΓ) ἱαριάο. ἱῤ [άπε 
ε14ᾳ υγύε ὤη ε[[εη,οὔ ή 614), 

αοδέ ἐα()ἱεαγ” ησεπ/ε} υπο [αὐγε[αὔσηα 

Γῶκο ε0π/ῥεκ ΙΑ ΥΕ7 Ρτο[εσῖο σα κᾖ- 

1411 οἵ α/γΑ{10έ 0724 αλσπή Ιώ): 

ποζ ουσ µίᾳ ε1)2 ολά[[έι 11 Τε ῥαγ]α2 

λαἰογζη [η η Ρεν 47 ἠαά ο: 
αοζερετᾶ! ασ [07714 δ11. [ή λε 4/6 ῥα- 

ᾖέωα ποδή 1] ο/2οάεγΗ ή {γιά [0ὐέᾳ εν εοάέ 

οχ/ααρίάε, ή μεαηήα γερΙ” ἰαμή[[ε 

12 ο, ο. [οἱ [11ρίά η ῥε(/Κ{ιά2Η 

{ὁ ῥα/]έοα «ἱε7” ἑοά 6)” εκ/Υ Μπ /άχο 
αὐεγε, σΣ 116 {7 εί ἐᾳ κάρ [9ροτ [0- 
ἠμίογο γα 65’ {ῷγοπο εοη//ά6; Γοἱή- 

{2771 σσ. [0116 αἱ ϱ4122 1071 ΡΥΟΣΗ]- 
σα[[εἀἰκο μη). ΠΜ ὁ γα {απ α” 
]αμία έως ή” ῥ6ΥΥΗ 2 ο] 261/Η7ΕΥΕ {01- 
ΡίοΥΕΙ, ΓΑ Ε{142 Ῥ/αία/ }ῥκάγο. {Π{-- 

δὲ εδήίε ἠΗ/46εν Δε Μή, μπα {ή 
ο Ε τῇ 
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«ο εὔσλα ἠοΙ({[[εί, α{ ος αλμη]α/ο οἷό- 
24/16. Ι1ἱοῤαί επ Υκλ ΠΙΟ ποτ εἰ κά 
25 εὔ[εηγ{,αεργοἰ”άε αμα Πίο ἀμόζως, 
17 ῤγο α{εποπε7α [1 άέσος ἱάμασ{,οἳ 
σ4 οεγ ἥα [ο10Η: Κα ήερκο[εέτο ἆἡμ]- 
2105 ο” αρΡεἰα µεγῷ/η, ἆμο: 2060 π)οςά- 
2: [α114σου οἵ {6ος Γή ῥου εἰ]ᾶ 
(γερμ ές αμ /γάΠοο υοναή( η 
ῥο72ήπες) (442 Τεἰη μου. ση, {η/ηΡεΥ εὐς 
010ήήε {νετ {μίμος έ[[ε, αφ με πη- 
271έ1/1ζ4/ α[[ᾖα/ος. πες Πομ 4 Ἴλευ ἆ- 
{4 {01051 γες 7η εἴ 2η σας 
7εᾷ1ε ϱ» πογο 1 οή, ΜΗ) ο ζα [0- 
ϱ/113/4Υ 11εΙσεμί: 74ο ον α- 
Ῥεγέεσά οαΥ ΛΙΗά γε ΙΟΕΣΕ γή. Ημίο 
«172 βαμάήμαη3)/ομΗΡοε(ᾧ, ο ἱᾷΡοί- 
ἐ11ά ρου Ἴα/α [εγὴρ[ἐγοιαομ [ας ή! οοΥχή- 

«σέ: αἴ Φε εχροἠδέγε[ρο[α [1,ἡμλ ία οκ- 

(41/10 1Η72ΕΥΟΥ3 67 αἰ7λομ/ομ ϱ1/- 
2712 γΠ/01:/εΗἱ 1η 1 [αη {Ε74ΡΟΥ6 
ΟΥ ες {ας [ῶμη οκρ/εὐα/:ζὔ αμα ο[(ε(ο ἡχ-. 
πάω {ρ/ο, (21/ /ηο0μδΕἱάΠΟΥΩΥ1 η7ο- 
ο σχα, (ή .9 4{ε πω ρα αμ εί, 

ο ᾖ Παρ « 
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.. .». ον 

«ν α/ 0 / 

ατὸγ ο) τῷ Φα]δρω. δοκΕ! δὲ μοι τοις του)- 
ϱν » ε / 

της 16Πσμοις οὐτυχὼν ο 1] λουτων ὤσ χρη- 
λλνα / σος Ἱ αν ζέ » 9 

συιωδδις ἐκδέάζν. ἑώθοι.)Ρ [α συ α)-- 

πής παλα/ προφρημλα έρηοἱς πληρόμόρα, 

λα { ν α.. / 

|) δια Πήτο Ἀ υμασας ε’ τω «θΕθο Μοανω- 
» ν / » ο 

γαι λόγω αυτος λέξεσιν εποηνῶν συ χρη- 
/ » 2 ες) ο λ απ. 

σικὠδοις ̓  ουχ. Ἰχέσα Φα]μὸρ οὐ (ρύποις 
5] .. 3 / 2 

9τίοις ο) Ὀ ἐνθοισιά όν ο) Ππνοις όντας, κο) 
/ 5 ε/ ϱω 

κτεχομθῥους ἐκ ᾧ Θεοῦ, ὅταν καζορθῶσι 
/ νὰ / / 

| λέηοἵ]ές πολλα Κο) µέγαλαι Ὠροουμά]α, 
ια αν 2Α/ ον / ων 

μηδεν εἰδότες ὧν λε) οισἰ,σα ως Ὀ φανε- 
' ον 9 ο Ν / ο (ν 

"θῷς εις ζὅσ ΣΙ ϱύλλης ακβορῶν χρησμούς" 
ε/ αλ «/ ε μμ τλ Ἱ 

οι υτή )ρ οὐχ ως πρ οἱ ποιητα]»κὴ 28” 
} ᾗς Ί α” Ὁ / ὃ 

Τω ποιήμα]α εἰχεν οξοισίαν σιορ9ού- 
Ν.» {ή / ο { 

ο) οπιξέφ µάλισα διὼ πίω μέρων 

ὠκρέδειαν, ὃλλ ἐν μὸρ τῷ τς ο) η πνοίας 
. ς μα, 

κο]ρῳ. το ὃ συθοφή]είας ἐπλήρε. ποιυσα- 
/ ἱ ο . νι » λε 

ὠῤης δὸ πΏς οσηπνοίας, ἐπέποιύ]ο κο] Ἡ 

αν εἰρημδρων μνήμη. «ντ οιῦ α[ποι 

τ ε 



98 ποντικός. 
αν μὴ ππιψτω (ϱ) µέσρα, Ἡ. ἐπῶν ὁ ΣιΕύλ-- 
λης σωζεσαι. αὐποὶ 2. ἐν τὴ πόλει λυόμε- | 
'9ἱ ρα Ἡ' ο ο ηγή]ῶν μεμα /χαμδμ, 
κ) εὅν τόστοις ἐν οἷς ἐγρησικώσὲ ἡμᾶν ὑπσο- 
δζαλτων, ρ Φακών Ίψα οί χαλκού κατε- 
σχόνασ/μλύον, ἐν ᾧ τα λέένανα αὐτῆςσωζ- 
ὣα] έλελον.ἔφασκον δ μη παύτων ὧν σνη-- 
2 ο40Το Ὀ Ττοιὡς ρα π σθο)νων ἄκη-- 

κοότες, ὅτι οἱ ολα μθανοί]ες σδιτ Ύθησμιοιῇ, 
πζωμ(αῦτα, ἐκ]ὸς παιΦδέύσεως ὄντες πολ». 
Ἀοιχοὺ } αν µέτρων ἀκριξείας διήμδρ]ον, 
Ἆ / ./ »/ » αν, ».ν . Ααταυτέεω έλέηον αἱτία ε) τής ενίων ἐπτυγ 
αμετείαωτῆς μλὸ Αφησμιωδοῦ μτληὸ πε-- 
πουροὂα| τῆς καζ]οχῶς κ) ᾗῆς οηπνοίας, μὴ 
μεμνηδρης η εἰρημλῥων, τῶν δὲ σσο]ρα- 
Φέων ῦ ἀπαιδόυσίαν Γης πῶν μέρων ἄκρι- η 
θείας οπεή]ωκότων. ὅια «το ήιω Φ 
Πλούπυνα εἰς ζριὸ Της Σιθύλλης ἀθορῶν- 
Τα, χρήσµοις ὦθα τῶν χρησμωσῶν ᾖωτ . 

ο / 
εἰρηκανα! 
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'ΦμαΥλούγέ7Σ Πο” 07260 ζγ72ήηῷ 411 έ-- 

[γου 1) (ογηοΣ, οὐασν]α. η {ρ 

01400446, 0473 1 ὦγδο ο ε[[εῦ , ἠπάλοί- 

ἔες φι ῥο[ρί{ει αά εαφμα οἡ/εηάα [144 

. οἶμεέγε/[(θ1εΆ/.ο/β ο εσ11ὔ 1η Ποῦή ἴοεά 
 εξίώ”α 17 φμήῤμε ἡα ϱ[) υαΙΙώπα{α ϱ071- 
0 //ΥΑΥΗή, οἱ Ηα] [δ0/72 ασ 

ο ἄέγε ο εἰαβογαίή, δὴ γε, εἰ 

. [ἐνμανί ἀεεδα{. η ήῥεΥ {Π1ΕΥ αἰίά ο/2/1ά 

04 ἠλάέρόυ {1 Εέρο/ΜΕΤΗΗ, μή οφ μέ 

με: αλαἰογέῤ [ὲ αμαγμή[ε, φμοά 8) 
16/Ρο”/4 4ὖ ογάζ/ο οκἐρἠεῥᾶ! » ή] Γή 

αὖ εγ//1010 αἰίο [11[[01, (ο {ος 1 

ΑΗ 41ΟΥ6 Η/2ΕΥΟΥ472 οὔ[2γμάΙΙΟΠέ 6Υ- 
ΤάΜεγίµΗ: ὖ' ῥγοίπάε ἡα 1 111 ε1ΤΥΛΣΗΗ 
ϱ4οΥµ/ΔΑ πεοπΩ ΤΗ Α{0 11Η ζ1ή- 

[1.110 η τλα/όυ {ρα 1ΕΠ{Γῷ ϱἨΟ//0- 

76 εἴ [ῇαίμ ᾖῥογα, ἀλΣοΥΗ72 {Π0Υμ7 26- 

20/71 107 ΥΕ ΙΙ : 11472 014) οΤα Οἱ 

Ρίο 2απάαδαπέ, ΡΥΟΡΓΕΥ 171ῤεΥΗΗά1Η 

η ή1ΕΥΟΥΗ22 οὐ /ἐΥάοΥΗ”2 αεγα/ά Τά- 

{ος οκλογήη/. ϐ) εαγοβ{ετ 1) Ια/οη6 {η 

ο) ογαώμα ἠπημέβεήη, 4έ α/1ρμς βος 

Πλ 



Φλι 

9ο ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ | 
οἰχή[[ὲ ε0/1{, α {0 ΜῥοΗ/ΓΕΣΕ : (11 1η]- 
{174ςΑ2Μεγεςγεύζε 9. «υογο ἀἰηή 
α0ή/ ΘΟΤΗ2 (11 [ο 114 17/6 έσεπΜε/. 
{’0ΥΥΟ 172 30η {η Ροε/ίον 2472ΥΗ,16/Η6. 
6 04 αρμά σος εἶαγα ῥαβΕΙΙΗΥ ενμέ- 
21008, (γ0ἱ, 165 πο οσοι ΙΡ. 
«ῥἱ τεἰιόἷᾳ εήποερε οαγρίπηα ϱὖ» ογα- 
Πἱοημ72 εχηΗ//α γα/{0μς, αὶ ο ταις 1 γΙ- 
ο ο /γά εο/1 ο ου η 
«4Η 6ΥΕΙΕ/, (0ο ο] άεα. ΦΥ 
σούῷ Αα ῥο7οΥΗ2” [ην Γον, 
ὦ ἐΥΨά{οΥΩ 0/7 Πε ῥ γή οί. 
[6 υγ) εἶαγο Ργκάκεοπο: ϐ) ο 
16) {ῇ οσδανα, οὐ μίεας Ρο επί 4ὐ 
ἐ0 141/0Υε/Η72, ῥοηρέπεφὲ ἠιᾶ αρή- 
7672 (9) 2/1 (ε7η εἰ οοη/οΥμλαίτας 

ἐν α[[Η2ΑΡΙΟ, ααἱ Ίηο7λοΥΛάΜΑ Ίου ῥγή[ρο- 
1422 ΡάΥΟΛ//1 ΠΟΥΟΥΗ2Α γεἰσ]οπή: γέ- 
0(1ΗΗ. Φ1417 4) εκ εὖ ῥροσπα{ [ήν 
1207/46: γο(ἠπφΜε/{θς, {μΙ1{ οἱ) ήη- 
11η. αἱ ο0)/) ϱ 41 ο{ςΗ{ΗΥ ς3 Πο 
4, οεροίο[α]{ογῷ ὀἱδο γη, άειαρ//08 
ε122. ϐ) 04 {ος Αα ῤήα ο ίσα. 

ο ῤα/, 



Ἀήη ΡΕ ΦΙΡΥΥΗΙΑ. 9) 

εἰρηένα] σηλόν. ἔφη 3 οὕτως» Οταν ο 

| Ἱορθῶσι λέρρῄες πολλοί Χ) μεγαλα ὤξα- 

Ἱγματα; μιδὸ εἰδότες ὧν λέηοισι. Πλίω 

Ἱ ὃλλ ἐπειδίπρ., ὦ αὔδρες Ελλίωες, τοι ἐν 

πομῄέκοις μάσοιςΊα Ἀ ὦληθοός 9εοσεθείας 

Φεώμά]α, οὐδὲ ἐν τῇ ορ ὑμῖν ὀυδὸκι-- 

μούση ταιδυσἀ, ἀφέμλμοι λοιπον ἡ ην 

μέτρων κὶ λόγων ἀκθμρείαμτοῖς ὑπ αὐ- 

. τοις ἴς εἐρημὴῥοις ἀφιλονείκὼς θρεέχοτε, 

}λῶτε πόσων ὑμῖν ἀγαθῶν αἰτίον ἔσοι, Ἡ τὸ 

στώτηρος ή [ησοῦ Χρμου ἀφιδν ο ρό, 

| ας ρανερᾶῖο θραροῥώόνσα, ὃς ὅ Θεᾷ ὑ- 

χων λόρος ἀχώθλσος διυάμ κα 

 εἶκόνά αλόμοίωσν Θες Ἰλαθώτα αλαιλοι- 

ων Δὐθερπονῖῆς ὧν δρχαίων ημας προ- 

2ῤνων Δύέμρησε 9 εοσεζεἰαρ οἱ οξ αὐτῶν 

| γωόμάνοι ἀθθρωποι κα]ωλιπόντες δλδδνσκα, 

λία βασικών δα|μονος όση ὤν μὴ θεῶν 

ἐπράπησαν δρησκείαν, έ/ δν τς ὄκλος ὑμῖν 
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ολοχλέῖ πί σεως πρι [ης ἕ ύθροοπη πλά- 
σεως,πείόητε (ούτοις, οἷς ἔτ σοροοξγἠν οἳξ-- 
σε σεν) γνῶτε ὅπ οὸ ον ἡμὸν χρησήθκον 
ὤζιωδεν 1 πγος ὕμνον ἅ ποι]οκβοέτορος 
ἐχδδωβαι Θεοὐ,ούτως ἐν μέσω «ἁ ων έφη, 
Οἵε σεῶτον πλάσας µλόπων, Αὐδέμι δὲ 
Καλέοσας" κ) τῶτον σωζεοδαι (ῷᾧ ὕμνον πα- 
Θαἱ πολλοῖς ὧν ἴσμὸρ συμβα]νὰ, εἰς έλεγχου 
σὼν μὴ πείθεοραι τη Ἱτο παύτων μδρπυρα- 
μδόη ἀληθεία Εκ λομῤῥων. εἰ σίωυιὦ ἀὺ- 
ὄρες Ἑλλίωες,νωή σοθόζιμοτέραν ἠλ είδε 

| ὦω ε ΟΡ ο νά / εν } ος ν της νμ) αυτον συΤτηθκαςπ ο) τωγμ 
ὀν]ων θεῶν ψάισῇ Φα) οισίαν,πείζθή]ε, ὥς-. 
αδ ἐφίιω,τὴ ρχαοπάτη κα] σφόδρα πα-- 
λαια Σιδύλλη : ης τας θ/θλοις ἐν ποίση τη 
οἰχουμδύἩ (ῷ ζεῶς συμθα[ν ωρα μδυ τῶν 
Ἀε)οιόρων εώνιως μὴ όντων, δστό πγος δυ-- 
να]ῆς ο) 7η πγοίας σι ρησμν ύμας διόὸε- 
σχούση σος : τηες σούἼ]ρος ο [ησοῦ 

Χειροῦ 



ΌΕΣΦΙΒΥΙΙΊΤ15. 9) 

εοπ{γζαή, 4110 ΗΙΗ{ εγεαΓίΟΕ2Α βουαέ- 

πῤ ορατό: εἰ {μπίακαζ [άο ῥαθείε, 
40712 Ὅ0. αμᾷογαίορ [έ/ ἀεθεγε 

οχ{//ά/ῷ : 4ο ΓΟήοίθ» ου) πό- 

Αγρα φορία””, ὉΕ Β)ΗΗ2 62’ ἱάμ- 
' εἰον ο14ροΓ ΓΗ εὔεγε οἱ νγοσα(η, 
αμα η εά{ο } 710 εραπή[[ε: 

Οπεπι ῥΠ πω αῃ Πηχίϊ πιοτζαίουη; ἀῑχίς 
ΑάἆαΠΠΙΙΠ. 

«1 ημεῦγΗ ρὲς α 1714) ϱ 14111101 Πο 

ή, α[[ενα/ητ: 4 εο» ζ0ΑΥσΜΕΠά05, 104 

οπή” {6/1 Γεά{{ο6 εο//Υπαία υεγίά- 
ϱ) οπεεγε Πο. {αφ με “1 (74. ῄ 

.Γα[αη; ο οὐ 1 10η {01 ἆῑν ραρέπα- 
12” [ας ε[/Υ ὤμ{{ Η/Υ» Πο” 
ού: ογεά({ε, [ωμή ἀέΧή, απ 

ρε ρουμ ο 1} ἠἷα, ο) εῤΥ) η 

«’ΙΗΡΤ/0 εκ{άΊ ογύειάε εὖ (οί ο ομ{Ηή. 

πό [1 467, ἆῑ]τ Ιγή το ἠμοά” ῥγΑΡο- 
εἴιο πρ α[ίαίω [ΟΥ Όος ων 

 ἰοεξιμάε [Η/το αμ/ΕΦ εγμα{ογῷ ΠΟΥ ]ε- 



94 ΤΕΕΤΙΜΟΝΊΤά 
α 6µήήὲ αάμεπ/η, ας εγεῦῃ αὖ εο ζᾶ-- 
ΤεΡάΩ Γή ίάο ζὔ' αρεγίς » πα ἠοπάμΗή, 
114172 4446 ΤΕΤΗΖΩ εοςΠΗ/10 Ρεήε-. 
οέ[[ανλα [11εΥή1, [10ΥΟΤΗ2 ὉΙΥΟΥΗ 22 ΡΥΑΑΙ-- 
ἄποπεν «πίθζβεσε ῥγαο(/αή1ο. η 
Ίνε {4 ορ/πείαγ αὐ αμήν οµ/- 
νο {ομ/ αρ «ος ΠομΙαΙὴ Ἴμέ-. 
ΥΗέν ῥΩ1ο/ΟΡΡΩ, αε Ἴδεο α[ζοπα ρα» 
ε[ό Τά//0ΠΕΠΣ, «{0ΠΟΠΕΥΙ ᾗ (7 ο Ί{εη-. 

οτί” αλά” 17 (μενα, ο Προ 
ἱε ϱο [0 1) ΕΜΊΗ πάγκφυφον, 141 ες ῥγογ/µ 

| ς ΠΒ] 
ο Η{1ή7 10721116: ῥ11Ἠ; «ύεγο εἶαγό 
(ύ ιά/{6/ο αλεεπίεν [ει ἠ/εἰΙ-- 
σεέ]ά ο0ΗΡΤΕΡΕΜάΕΥΕ αἡ[μω[εϱ(. εἰοφιεέ 
«62 {101016 οἱ οφ με ο; 1 εἰ 
σεηέία {72 Μο[[ε( ῥο((ΜΗ]ε, ο ίεηρια-- 
(4έ ἐησο (9 //οάῷ ού [όε οομ6- 
4 Πο Ρίάπε γαζήο αἰήεν μαμάς 
ε Ἴλεο, Ὅε[ 4ο γεύῖα γείσίοπε αρ ᾖμμ]- 
172 Ρο[[ε, μ427 α ϱγοῤῥείώ [00 φηέ 
όσα {η[ῥΙαΠίοπε α[ήαή -υου ἆοοεπί ϱὔ» 
ΟΤΑ ο ον. 

είπες 



| Ὦ ΕΡΤΙΡΒΥΥΥΤΑ. 5 

Κθλρου  μδμρύσης ἔσειδαι “Φροισίας, Κβ] 

ο πω. συν ὧν σσ νὰ ον γίνει] μδήρντων 

συφῶς κ Φφανεεῶς ετών έ-- 

σοι 3 ορ ὑμαν θύα]κοῖ]ου οεογὐμιασμα” 

Ὀύτων γῶσις ῆς ὢ ὢν {6ϱΦ2Υ ανδρών προφη- 

είας. Εἰ δεις ρἱο[]ο δρὰ ὦ ὢν πθεσρύ]ώτων 

δα αὐὖτοις ὀνομαθεή]ων Φιλοσόφων Θ 

αξι αυ μαμαθηκέναι λόγον, ΑΧμιώνός 

ὃ καὶ πο ἀκουέτω» πας μῥ ἐ { 

ποῖς σοκ ἀι) λόγοις πάγκρυφον ἆ Θεὸν 

θνομιά ζοῆος : Ερμοὺ δὲ ,σαφθῶς χο) Φαλέ- 

6ὃε λέγοήος, 9εὸν γοῆσαι ων ὄὅξι χα λε- 

όν, φεβίση δὲ ἀδιωά]ου, ᾧ λῷ καὶ νοησοι 

δωατὸν. Πανίουχό εν τοίαυ εἰδίναι προῦ- 

ήχει, ὅτι ο δωμῶς ἔπεεορς σι θεοῦ Ἡ τῆς 

θρθής θεοσεθείας μανθολον οἷονᾶ, ἡ ρα) 

ὢν ̓σερφητῶν μόνου ϱ δια τῆς θείας οτι 

πγοίας δισισκό]ων ὁ ύμας. 
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9οὔ ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ 
' 

| 

ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΑΡΗΙ 
νὸσ ως ὀ. 

Ηθκκλεῖος ως δὐθροοπί νωὼς Φιόνα) 

στων ) θεα) μᾶλλον᾿ ΣΙΘύλλῃ πεφάλοὂαωι 

Φασὶ χ: ομῦ ο) )Δήϕοις ολα 2ο ν βνλά/η- | 

θλον δεἰκνυῶς πέπραν Ίωα,ἐφ ἃς λεγεται | 
σθοότίω Σ/δυλλαν ἐκς Ε.-. 

Αλικῶγος «αλλ ιω ότὴὁ ὢν μον(ῶν. 
ηραφείσαν. ἔνιοι 3 Φασὶν ἐκ Μαλια]ων ἀ-' 
φικέθαμ Λαμίας οὔσα θυγατέρα΄]ης: ην 
ἆῶγος. Σαρουπίων ἡ 3 ἐν ]οῖς έπεσι, δὲ ἆ α--' 
ππονοι/οῦσαιν αὐδαι μουζωιῆς Φησὶ τίω) Σή- 

καθζὃς 

λακης ὸ μὸυ εἰς αἲὲ θα κωρήσαν αὐτῆς ι 
μη πελόυτίώω,α ος ὸ ἐν φήµαις κ] ὴκληδὸ- 
σι μαύ]βυόμλνον ἆ δὲ οὐ 24δ μεαθαλόν. 
Ίος(ὠμα[οοπόαςιὼς εἰκδς,ανακφυείσηοιόσαὶ | 

δὺ αὐτίω) ἐ ἐπιγεμήΨη ἡδρέμμά]α κα ἐκει-- 
Υον δήπουθεν Ἀνόμδμα (ῷ) τὸ πας οὐερκὴ, 

- δα ὦ ὢν ’ ασλάτχγων Ίρις οἰνθεοόποις ὤσο- 
Φα[νόν 



ὉΘΕ δΙιΕΒΥΙΙ]Ις, 

Οἰεπιεῆης Αἱοεχαπάτίπιις 

Ποτο ΡΙΙΏλο ς[{Ο- 

ΤΠαϊ. 

Πο [2Η γα μον ῥμ- 
7. [2ο ο ή/1! γε [1/22 ο//εη- 
2 ε[ε. Ὀιαμ, πε, Ὢ ερ αρμᾶ 
14Η ο/επ{ 6/11 44471, ή 01 
Ρώμα ο ῤγία , 7 εο εΧ Εοίίζοπε ας 
ος εαμζα/α οεσ{[[οΡ. /24ή[6 ο ςηη, 
"πομπ(έ εκ αΐεα οπή αν, Γήρρὴ 
οκ ὁ 14016 [147 Φ6αβΊοή {2 εηΟ 
ΟΥ/µά22 ἁε/ή[[ο παρα γ) γη; 
{4411 : 699 Μοά Ρο// οῦ/ 1 17 ἄεγοή αὐ- 
{θγ, [γή 5’ αμζητηής ο μέπατο. ο 
ζΟΥΡΟΤς 2 αΙ62 {2 {ΥΓ (0120 βεῖ- 
ὕα7, οί ᾖρεγ] {01έΗ, Ργοσγε[[α”» ε[[ε: 117 
ζω { εὖς ἰοοῖς [24,Ῥευμάες Περα[εσίες, 
αποΥ/αζζς 1 ή εγέῥ ης εεγ/αῦ2 [1μγο- 



κ ου μα μον. η 
Ρο Μο μα ικα ῥυλζσζώα «λμαοα 

9ὁ ὸἙΕδΣΤΙΜΟΝΙΑ 

Τ17 ῥγΑ7ΠΟΠ/ΥάΠΙ ση εαίοπε”. Ἐ | 
αέλά7 εἶω ε[[ε ῥµ/αΜ, 01 1η μα 4ρ- | 

βατεί [αζεη». δί ῥας αὲ 1). 

Π{6ίΠ. 

Λε ΗΕ υεγο 4 ο[ε [οὐ [1 εἰίαγη 
Φ1ργήα Όνρβεο αὐ{Ι(Μ{ΟΥ ε/ῇ. μυ ΡΗΓΤΙ 

οηύμ ϱὖ» ἆε/πο/6 Εἰ, 7” ας ού 4ος 
μις (ο [ο ΗΥ, 140ΥΗ2 {ή εο1-. 

Ρίήγος ρτέ: ελ με[Η[[ε «ΡβηγσἰαΜΣο-- 

2/16 1)πάγα, 4 Ι}εἱρρου ῥγο[εάα 
ο ο ΙεΤΗ: 

Ο οἱραΙ Ρα! Εειπεητῖς απἱ οπηίπς ε[είς 
οοτυί.νοπίαἆ νος]ουιίς εχροῄτυτα Ρροῖεπιίς 
Μεητεπα. ἵπ σεπιαΏ(η ουπη [πι Ὀἷ]ο ρετοίτα 

Ῥμαδριπῃ, ο 

Ε/αμίουι Α]ά 4 4οφΜ6ΦΜ4 Ὁος4ΙΜΥ ΤΠ 6- 
γοΡήε ΕΥγίῤγκα. Παγμ7” 71ΕΡ2Η Πε- 
ά0ά1ει Ῥορίίζμ 1 ἤύγο ἄε , Ογάσ- 
η, αη{ήιο «Πσγραπιυ, ϱὖ' Παί- 
112 ζ: κους ῥαῤηαμή («αγήμέή- 
(αΐς 2, ορ τω Πζ Εμαπάετ : 0 

σκορ 



Ὦ Ἐ δΙΒΥΊΙΙ5 
Φαμνν ἡ ων μδμο]ος. δν λωσιν γεάφ. 3. Ἴ 

ναχέω αυτής εἰ) ο ἐν τή σελίῶη φαμό- 

Ἴμδρον θόσωπον οὔστα]. ασ δν σι 

[Σιθύλλης. 

Καὶ οὔτιγε μόνος, ὁσιτ (ὁ (ο )Μωυσήρ) ) δλλα 

) ἡ Σίδυλλα ορ Ἰαλαιστέθρν' λέ- 

. 2 κ. 0 σει ὃ ἐπωνυμέας αὐτῆρικ 3δὶ 

Ὅρ χρσμόν Ἡ τ οαπεφίιωισμένων αεί - 

γής Ἡ λόη9ἱ Ἰλείοις: Φρυγίαν τ οὐσὰλ,κά-- 

κλήσδα] Αβτεμινν κ) ) ποώτίω 

Καὶ «ὖλο, 

νίω εἰς Δήφοιες ἄσα’ 
ο Αφοι ὁεθαέποντε ἐκήθόλου Απζλώνος 

Ἡλδονε ἐγὼ χςλονσα Διος νόον ,αὐγίόγριοι 

Αύτικαση» ήπου χεχολω (δη Απόλλων. 

Ἡσί δὲ καὶ ἄλλη Ερυθρά], Ηροφίλη και- 

λουμόρὴ. μέμνηται ζύτων Ηφεκλείθις ὁ 9 

“Που]ωκὸς ἐν τον ξι αθιοθέων" έῶ 3 τέὺ 

Αὐυήίων κα] ἡ τίω) Τπιλίω, Ἡ ὁ ἐν Ρώμη 
Καῤμαλονς ὤκησεν' ς τ]ὸς Εὔανδρου, ὁ 9 Τὸ έν 

ς 1 

ια 



Ίο ἐν του Ὀνομίσμαῖε Ἡ τ Γεργιθιωνιαὐτή ζ ο ἠ 

οο παρτἽμοσ 

Ρωμ ᾖ’ Πανὸς ἱερόν ὢ Αμηβκιον καλού- | 

μόνον αλίσαρ. -α 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ 

πολέων. 

Γέργις πόλις Τροίας, αφ ἧς ο Γεργιθία 

ἡ χρησμολόγος Σιδύλλα, ἥ τας ὃ τετύπω- | 

σφὶγξιώ ὡς Φλέγων έν Ολυμπιάδων πρώ- 

ση. ϐν δὲ τά ἱῷ ὅ - Γεργιδίν Απόλλωνος, 

ΣιΕύλλης φασιν « ερ τάφον. | 

Μερμησος πόλις Τρφίω, ἀφ ἧς ἡ 

Ερυθραία: Σιθύλλα. ζω ο) ) ἳ πόλις αὐ- 

τηε έρυωρα τω χρώμα. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ὁ τος 

Ομήρου ο ας 

Αβῥιανός φησιν ὅτι Δαῤὂανος: οί Σα- 

μου Ἵλς θθρκίας ἐλθων, τας 5 ὦ Τῶνρο 

βασιλέως Φυγατέραις ἔγημειΝησω κ) )Βά- 

Ἴριου, ϐ ἐκ μὸρ Της Νησοὺς ὃ οσπὸ θυγα- 

σηήρ Σίθυλλα 

αμ. ως δε Αμν, - ος ντ τσσρρντπττκ--- 
νο ο ορ οσς οσμώεστο σπππτβαπσπει 



β ΡΕ «ΙΒΥΙΙΙ5. 1ΟΙ 
Ίου εί Ῥαμῷ, 4μοά Ι4ρεγί 
αρρεια/ηή, ροζ). 

οτερηαπής ας ΥΤρίρ ας. 

(6οζῦ, οριάμ”, ] 01. άμα θγρῇ- 
ρία η ήγήα, [ορίηα [αάί4, 0η υπ 
Ἰομ7α [ήήησε 1 6 εησΗβΙζΟΤΗ22 ΥΠΟΠΕΙά 
Ἱεχρτε[α εως ΡβΙερομ {1 Ρέα οἱγή)- 
ρίαάε [1011. ΓΗΣ σογζΗΡή «4Ροίί- 
τα {ο/ῥΙο, 10} [ορμ[εῶγΗ7η ε[[ξ. 
. ο7ερε[ζ ορριάµτη επ «Ι γοἱαγέ- 
ζἱο36,6Χ 41ο Εγγτβγαα ο) ήα ογ/άά 
ή εγ1{ μ/ 672 4 υγδο γΜ[α εοἱογ6. 

Ειβαιπίής Ποπιετί {σᾗο- 
| Πα[ςς, 

ο ο 4ης ήάΗ, ΓαγάήΗ2/ 17 εΧ 
ΓΦ47πο 1 Ὀγααα «υοπή[[ος, 1] εἰετέγεσὴ 
Τε {01 ἀε[ῥοπ/α[[ς». λα. ον δ- 

εά” ἀμόῖαρ, (ον εν Λοιό ᾖήαρα»1ρ/ Πά- 
μν- 6 τὴ 



το2 ΤΕΕςΤΙΜΟΝΙΑ᾽ 
{72 ]αή[[ε ὐγήα υ/67/:4 04 ἠο[ηΗΟ. 
224140γε, [11ος [γή ο ἐργήα αέρς- 
74Η, ποή Μο [ασε ΓΗ µέτα οἱ 
{2714 ωἱα [1Ηή{εν 1 ει/η βα/ΕΥΕΡ/ΜΗ, 
1 ο ἠης {0114, 

“Αππορμιασις (οπο]ια(τες 

αΙ11 115. 

Τε ώς ἲ υγήα: (ήαγμ)” ΡΥ4 
{ὁ.4ροζιμῷ [ὀγογεΗ {η [1 σεγῄ, ῥτ ἆἷ-- 
1: ασ ΕηγίῤγΑΑ. {εί  αταίαηα 
20/22/7141. | 

Ἠειπιῖας ΡΠΙ]οίορῃιας ἵπ {εοιαάο - 
Πίο (οΠο]ίοσσι αἆ Ῥ]ατοηίς 

Ῥῃμαάταπι, 

«εδ γή ιο Ἠ/γαμάα ΠΑΥΤΑΠΙΗΥ, 
ο) [αὐμ]α υλάεγ) 4ήεβζ». οΊ{ μή οςγ-] 
{ες δα Ῥεεναή, 7265 ΗΙάα 
αγ{εᾳ» αβίεχα, ΣΙ οὗ αμα [ογίς 
14/42 (0722140 0 11ΕΠ {0} ο ὦς(( 7) 
ῥ/6ΤΗΠ/. είπες {ογαμ η Ἱ τήμε- 

σι ται 



ΡΕ ΡΙΒΥΥΥΙ5 103 

πηρ Σ/ευλλα ἡ η µαΐπς, αφ ἧς κ) ὠὤλλαι 

| νωα]χες ὅσα] ἐλῥοῦο μα ]ωκο]μσίσυλλαι 

; ἐλερρῆ 00 ουχ ὡς θὸς αἷμαῖος αὐτή ὥσαι, 

λλλὰ διὰ 1 ὁμοίαν ο Ἡ β 

ο ικλήσεως. 
ΣΧΝΟΛΙΤΑΣΤΗ Σ ΑΡΙΣ Το- 

Φαῤοιο οὐ Όρησι. 

. Σιδύλλαι τδεις ἵς ἐλοῇοιῶνὴ η ές ἐδΙν,ὡς 

| διὰ /ποιήσεως φησί, Απόλλὠνος ἀδἠφή” 

περα Ὀ Ερυθραία: το ίτη ο, | Σαρδιωνή. 

ΕΡΜΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΡΨΟΣ 
ον τα) δευτέρῳ τἵν εἰς τον Πλάτωνος 

Φαιδῥον αολίῶ!. 

Περλ δὲ ]ῆς Σιθύλλης οὕτως ὄξ 9αυ- 
μασαὶ λερόμόμα, ὥστε δδξαι μύθους «). 

πολλα] μόμτοι σοθύλλαι Ὕθῤνασ! 7ασου 

μαδτικὸν ἑλόμεναι 6ου. ο μλρτοι διά 

Ίνα Ἰσοὺς α]ίίαν εζλοί]ο σίΟυλλα! πο αοά ον 

ρόνεα|. ὡραν δ) ὁ πθκεµέγςος Ἑρμῆς 

ᾱ Πή 



164 το ταν Ἡ 

λέγέπι] πλεονακες ϱ) αφημνήσαις ή τη Αὐν- | 

Πῳέαυην αλεμνηδθοι ορ θέτουν κοκλλοθαι 

Ερμιῷ ο) 20 ρειος δὲ λέλρῆαι Ορφεις δρα | 
Θα)» Ἀμέδε [σάς οτιῶ ) αὗτα κα]α αν 

κθινωνίων καὶ Δυάμνησιν έἷλοῆο τούτα, τις 

σοερρρρείας, ἐπεὶ αὐτήγε ἡ Σιζλλἡ ἳ 

Ερυδρα/ανθκἡ Ἰς νι δλεγΕριφύλ»έ έκα-- 

λέιτο ὁξ όν. λέλοισι Ἅ αὐτίω) ὥθὺς 

εῤῥου σα), ὤὪθοει πε οἷξ ὀνόμμαί]ος ἑ ἐκα- | 

συν ἐμμῖῖεο φδεγξαβαμλὴ ο βροχεῖ | 

ὠθόνῳ τέλον εἶδὸς α)Αθπου λοιβέη. 

ΣΟογΤΆ κ.» 

Σίδυλλου Δφὶοιώ ῳ  Αβεμυ “σοθος- . 

ρόυσαν άηονε 3 αὖτη θὸ Ἡ ΤΤεφκῶν, 

ο Έραψε λθσμοις σὲ επῶν. ὁ πα
τήρ Σι- 

βύλλης β Χαλδα[ας Βηρρωὺς ἐκαιλεῖτο, 

Ἡ | δὲ μήτηρ αὐτῆς Ερυμα/θη. 
Ἄλουλλα, Απόλλωνα α Λαμείαραῇ 

σὲ μας 



ΤΕ ΦΙΠΣΥΙΙΙ5, τος ΠΠ 
ϱὐ {η «σγῥΙο ἀεσεη» (ρε [ωὴ ἀἰαμ ή 
ρε {/[ε [έημε Γεγ Ημ «Ἰ{ογΙΥΗΗΗΣ 

αρεῖα[[. «Αρμά Ἱ ῥναεα (14672 {γε 
ΟΥβΡεί [με [εμπίων. ) Μαρτορίεν 6’ 
ᾖ [ογ/ίαη οὗ ε0//72Η40ΛΕ7 ζ3’ ζ0777Ο- 
Ζε[αζοπε”» αά422 Μ4672 εοςΠΟΗΛΕΗ 
| ήραγαή!. 21: {ρα φοήμε ῤγήα 
Ετγίβγας, εφ ο {έΥΎπο ϱ(), οἱ” 
ἐχφῤγΙε πουαα(μΥ: αν 414Η/ γε 
'ῥγοεμ{ε72; εκ οέ1ῤεί πομΗπε [ή μγά 
ΡΥΑ410476, εαν α{πάή με ῥΥ0ΓάΥ1: 40 ῥγοι(έ 
ζΕ77βοΥε αά βορ{ηῷ [οΥ72/ή) εζ/τε. 

ομη]άας. 

ἐῤγ]α Γεἱρβίρα, εἴα2 αμα ἀιόχ, 
ῥείω Ἱ γοιάΠΗ7Η ἄπ{εροβίέ, σ υεγί- 
ῥως ῥετοίζῷ [0Η ογαωμ]α. Ῥα{6ν δ 10) 
 6α/άαα Βεγο[ς ολ {1411 141 6Ί 
ΕΥ}ήΙ4Ἠ/Ρε. 

ο 1γήα ο 4ροπῷ ἴν [αρ] ή, {έ- 



1ού ΤΕςΤΙΜΟΝΙΑ 

Ομ 404411 ἄΜ{Ε72 ο 4γ/ορα(ὦ | 
σ Εγάοίοε: ἱ ώέγο αἱ αμ, Οτή- 
Ζάζογα: Ὁἱ ΗΕΤΖΗΡΡΗΑ, ΓΡεοάοτέ. ΕΥΥ-' 
{βγακα, ἐὐ //οά πα/{α ε[[εί 1η ἴοεο ΕηγΙΩΤᾶ-- 

γ422, 44) Ρα) αρρεαθαίμγ. Λίαπε {ρ[έ 
[ου 13 υγυ 022 οχαάεαί, απα- | 
ἔπγ ΕΥγΙΡΥΕ. 44 εαΗ ὁ μίαν”, 14. 
«47η ((10δλνα)) ὁ αγά πα”, μή άσ)Η (ευ-. 
σειβα»2, ἠίάα Ἀήοδίαγη, αἱ] ΓΗ 1/1, 
4 {ιβ/470, η] να ὐλίά7Η ε[[ε ῥµίαµε- 
ΤΗ. Γή {62 Ρο/ εκδ Ἱ γοἱαμέ. 
ἴΊΡΟΥΑ αἨπή -/ ὅ 1. 60 ῥου ἠφγος ε07- 
ῥο/ί δε ρα/ρήαΠομίόη, (αγγ, 
Οπαμία. ΠΟ μγ τν» ἐγιασμ]αΤ/ [ογλά 
{72 ΡΥΗΛ4 1µεΠή[[ε. 
20, Εμ, ΓοτέρΙ αἰμα/ήοος ος 

ο ο: άσμ]ά ωοη//ῥ/. | 
ὁ2γίία (οἱορβομί, Γιά21ΡΗ/4 αλέῖανα 

Οαιζῤαμέε ογῶ/ηάα, σσ’ {[α αἰμήπαΠῄοπες 
(ὔ'-ογασµία ϱὖν Αα ἠ να ατα» ο ύμα 
θζή1. | 

δή 



ἡ 

7 

ΡΕ ΣΙΒΥΥ ΑΗ. ΙΟ7 
|έϊναι Αθιοκθάπις χα) Υδώληςως δὲ 

ὤλλοι, Κριναλόρα ως 9 νΕρμωπσος,Θεοδώ 
η Ερυθραία : ρα ο 29 τες μεδαιέ έν λωθλῷ 

ον Ἑ Ερυδρών ἕ 0 | εροηρδράυέῖο Βάώήοι. νιὺ 3 

. {αμ α»-, ᾿ οιὐτὸ 2ὸ χωβίο πολιοεν Φθθοαφοββετα! 

| Ερυδραί. Ἰωθς δὲ αὐτέω Σικελίω, ἄλλοι 

Σαρδωίω, άλλοι Γεργήδω ; ὦλλοι 
: Ῥωδίαν , ἀλλοι Ἅ Λίθυατων, ὦλλοι 

| Λάκαίω, ἄλλοι Σαμίω ἐύξασων 

Γέγονε ΑΤά, Φθόνοις ο Τοροφϊκης ἁλώ- 

' σεως» μν υπ. έτη, λ) ) σηοποιζά]ο (ι- 

᾿'ἁλία τρια: αὮι παλμὴμ) μλήνησμοιό 

λάγέαιὃ κ) είγωνον είδος 2 λύρας αὐτίω 

ποοοόπίω θρει. 

Σ/υλλαξλιασο, λά ικα{]είας κ) κ) 

.χρησ/µοις ς δὲ ἐπῶν. 
Σήθυλλα, Κολοφωνία, ἥτις ἐκλδν 

| Λάμπουσα,πόλοιος Κάλχαΐου κὶ κ) αὐτὴ 

μαυτείας κ χρησμοι οἳ ο ἐ επ Ὀ ἄλλα. 
ὸ 



ιοῦ ΤΕςΤΙΜΟΝΜΙΑ | 

ΣήΕυλλα Θε]αλὴ/ κληθεισα.. 0 Μαν- | 

ή ποὺ, .πόωοΥος Τειρεσίου. | 

Π | Σ/θολλα)ὴ κληθεισαι ὑπο ημων Σαῤθιο 

{Π η ποὺ δὲ ων Κασαίδραιἀλλωνὸ Ταρα- 

ῃ! - ζωδρα" κ αὐτὴ λθισμοις. 

Σ/ευλλα Κυµα[α 2 ο, Ἰ Σίσυλλα Θε- 

ασροης,ὁμοίως λθησμοι. | 

η ], Σίξυλλα Χαλόδία,, ἡ κο] σθός Ἴρων | 

[ΙΙ Εδραία ὀνομιαζο μδρη, ἡ ή ) Περσϊορή ωβὰφ 

ὀνόμιοῖ καλουμὴῥη Σαμβήθη, οκαέμα- 

καθιώ]άτν Νώε, ἡ σθλ Ἡ κ Αλέξαν-. 
ὅρον 1 7 Μακεδόνα ληοιλῤων προφρηκί[α᾿ | 

ς μνημονθνά Ν καλωρ 0 ῬΑλεδάνδοε (ίου | 

[| ὑορήσαρ” ή εν Ἡ Ἡ' /εωπότου Χρθκςοὸ μυ” 
: ι ] | θέα “Ὠθρδεασίσασα αἲ ὴΦ ιν λροισίας. | 

ο δλλά κ α] λουπα] σμιάδοισιν αὐηβρρλίω | 
η ὅπ ταύτης σι | βιολία κο αἩι παντὸς Ἱ 

θνοις 10 ο) λώθας ξιέχοντα, ἕ ὅτι δὲ (ϐ) οἴχο 
αὐτῆς ἀτελείς κ) ἀμεοι ον. ου σ Ι ς ΙΙ 

ΠΗΣ η | τη 

ή . ἡ- | ο ΕΜΠ 
ΕΕ ΝΤ | 

ΙΙ, 
ΠΠ | 

η. ος μμ ο ωπππππηει προς 



Εξ ΣΙΡΥΙ1Ι9. 109 
ο γα 1 ῥε[αμοα, ΗΛΙΟ σα, α 
“Γ/γε/ία οΥ/ΗΠά4. 
ο 12 α Μύρο ατόν,α φ1ῤη[- 
εἶαγ (α[[αμάνα ἀιόῖα, αὐ ας Ἱ αγανα/- 

αἶγα, οΥα μας’ ἐρ[α 11. χ 

δή (πα ββ,ΕΣ’ ὃ ἐργα Ἱ ῥεῤνο- 
δ]μη, εο [7 11010 οΥ 1/1 εί) ΗΗΗ. 

πν {}ήα (ῥα(άκα, ο α μμ» 

Πεύτκα ποναπα{μγ, 2’ Ρεγοα, [0 π0- 

ήης ὁ α7αὐείο ατα, α ὑεα// πο Άνοε 
ο μέα. .ο.{εχαπάγο Ἰ {μσείοήό υή- 

ῤρπα/α εί): αι ΕΤΗ ΝΕΟΥ, 14 

2) «4ἱοκαπα]γί (21/1. Πας ο ἀογηί- 
πο (ο, εἴ εἶμῃ αζμεπίη ρήμα Ργα- 

| αἰκή.εὰ εἲ γεἰέει 071 3 (0/11 

μή φηοά ὀμήμε Πγέ {ή Χα ΙΙΙ. 

ας» σεπἰς» ἠαΙαί αέφμε» τερίο- 
πε αθέΠ/Ε0. ϐ)οά αμ” Ὁογ/[ εἶα 

' {1εΥ/εά 6’ Μο ΤερεγΗΜΠ{ΗΥ ν 014 



11ὸ ΤΕςΣΤΙΜΟΝΤΙΑ ι 
ῥγορβε(άε σ]ρα ε/ῇ, {θά ποβαγΛοΓΗΠΑ: 44 
ο’Α{108 7ῤέίΜ7Η ἄ[[έ1 30η βοαίμεγή:. 

ή 672 14061 [1εγμηέ, ζν μρογΗά 
σΥα772ΠεΩ. Ὅπα επ/7 7 α[ῇα{η, εἰ. 
ζ473 εοΤΗ” 0444 αὖ εὔ οἱ ε[ἴρη, 2020-. 
ία 46/πεβα!. 146 εοη[α σσ υεη[η 
174ῤ6Υ/ ο γερεγ Πέ, εἳ [η{εσήέα ή 
οδραπο.ο 4184 εἴ1α22 ϱΕΤ{Ο 12 6ἰ οη/ήο [α- 
ὅἄμρρ βου ε[1,ηέ α 2110 {14η ογαοµ]. 
εἶ7αγ ε0ΡΟ/[ΕΕΥΕΜΙΜΥ: 4 ΙοἨς ΜΗ ΠΕΤΡ1,. 
οἱ (7 {ΟΥ 1Η οΥΗ22. ῥΗΙΗ γε ε1η-- 
{α [. 9 4/0πε εί οῦ/Υ ή ΟΥ. 
θε αγορβείί4ε ασ [214 ζ εεγα 
ὀΤΟΥΗΣ ἄε[οτήρΗο ΗΡΙ ή} εν οὖν [έή-. 
{6/14 ϱ0{Η/ΟΠΕΥΣ (ὖ' οΥ( ή εί”. 
{1107162 α1Η/ΕΥ ΜΗ. ὖμο | 
ὁ10}1ᾳ ἀήμοτ[ζς εἵ [ουν οἱ Γδρογέῤως [ης 

γή ἀεσε. Ῥήμαῥα]αα {2 Ῥεη/ο, ο. 
3 ΟΠΗΠΕ. 



ΡΕ ΣΙΕΥ ΤΕ. 111 
Γπρεοφήπδοοέ έσιν η αἰπίαρδλλὰ π η χυγρά- 

τον συμφθασαύτων τή ῥύμηὶ σ « λόγε ν 

καὶ ἀπαιδόύτων υοιβων κα] ἀπείερν 

/ λαμμαϊωκῆς' ὁ ἅμα 2, τὴ Ἡ οῥηπνοία ἐπέ- 
ἡ  πευύ]ο ἡ Ἡ Ἡ λεχθούτων μνήμη Κα]. πι σώτο 

; ὑθέσκουται ὤ οἶχοί ατελείς, κο) διάνοια. 

| σιάζεσα.εἳ σε κουτ οἰκοναμίαν Θεξ τότο νε 

| γονσΡ, ὡς μη )νώσκομῖο ὑσσὺ τὸλλὼν κο) 

| αλαξίω οἱ οἱ χρησμοὶ αυτης: εἶτε ον 3 ὀ “ο 

κρὸς χβόνοσιώς καὶ ὤλλων πολλῶν αἰὸς 

| (ούπυ ὑπῆ ρζεν. 6 ἐμέω Ῥλλα κ) ἤ ασάφεια 

ον σου ὸ αοθοφητιδὸς Μρημόρων, Κο) τὸ 
λεονάλις) ἴστως «Φωτιέαφίιβαι 6 βιολία, 

| - οὐδον θουμαςὸν, εἰ σύσχεσν τῆς ἴ' διαλοίας 

ο ὢν μέπρων ἐμπεποιήκεσαυ. 

Σΐθυλλαι γεγόνασιν έν Φαφόροις τὸ 

ποις Χ) | χρόνοι,” Ῥριθμὸν δέκα. “πβώτη ομὺ 

| ἡ Καλόᾖα, ἡ 0 Περσίς, ἥ χυθκω ὀνόμιαῖζε 



12 ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ 

καλουμὴῥη Σαμθήθη: ουτέροιή λέω] | 

σοι πθάτηρ ΔΩΦΙοὴ οὐ Δῄφοις τεχθείσα! ̓ 

πά]αρτηνη ἡ Ιπολρυὴ,ὴ ἐν Κιμμιεα θα Ίπα- 

λίας᾽ τεμ η Ερυθρα[αὴ ὦθθ ώ ὁ τερῖ- 

ποὺ περα, πολέμου ἔκτηνΣαμία ἡ 

κυθκω ὀνόμαί καλουμὴμν Φυτω, σοκ ἃς 

ἔανο Ερα]οωδνης" ἑςδόμη,Κυμα]α). 

2 Αμαλδαία 0] Ἱεροφίλη” ὀγδδη,Ελλης-. 

πολέατεχθεῖσα έν κῶμη Μαρμισῶσθὰ 

τω πολιλίιω Γ ἐρήπον αἱ ἡ ολοθλας πο-- 

τε ἐΤοραδος ἐ ἐτύρχανον 6 καγροῖς Σόλωνος ̓  

ἡ) Κύρ ου" οὐάτη, Ὀρυγία" δωιούτη, Τι. 1 

βουρία,, ὀνόμαῖς Αλθκια]α. Φασὶ᾽ Ἡ ὣς η. 

Κυμαία ἐνγέα, θιθλία χρησμὴν ἰδίων. 

προσεκόμισε Ταρκιωίω Πρίσκῳ,τῷ τοι 
κθυτα βσιλωοή, Ῥωμα]ών, ) Ὅυπου 

μή | σοθοηκαμδύεέ ποσα θ/λία ϱ, 

Σίξυλλα,, Ῥωμαβον λέξις ὄξλν, νο” 

μίωδιο μη Φθοφήτιρροιω μαῦ]ες ὅ- 
3263 ἐνὶ 



| ΡΕ 5ΙΡΒΥΙΙ 159. 114 
Φ0)Η76 5 α71ῥε(ῥο. «411εγα, [ωύγεα, Τευ- 
μάς Π)εἱρβίεα : Π)εἰρρς 24.1, αν, 

σα. (144 (ο, κὐμῃ |ορο » 70 οχιμμεβια) 
(2206 ὗρ [ία [μη. 41, Εγγίῤγκα, 
' 0444 ἀίς ) θε Ἡ γοἰσ ή ο /α μή. 
ον, ὁαὔά [ο Πο7/4ΠεάΓσἷα Ρίο, 
᾿4εφμα [ή Επγαίοββεπει, εβμα, 
']αΠά, ή 67’ ο {γα ραα, (0 ΕΗε- 
᾿γορβήε. Οὔσμα, Ε. εμε[ρομία, Ἠαΐα τ 
΄ῥαᾳζο ο"Ί{αγγ[[ο. ἡλαία ορρίαμῷ σεν- 
Ι σι (ὦ τῆς «οθίας ποτὲ ζωαδὸς ἐτύγγὸμον) 

04 αμα μαο Ι γοίσηα ἀἡ]οπή [ογμήή, 
'Ἱερογίζηγ ο οἱοῦῷ οί ΟΠ. «ομα, }ῇηγ- 

' σίά. 1λευπα, ΓΗ, Πο) {/)η-. 
πεί. (Πα Ιγάμ7, ο” [ῤγος 

' ΓΦ0ΥΜ/Σ ΟΥΕΜΙΟΥΗΗ2 ΘΡΙΜΗ[Ε Ἱ αγοήηιο 
Υ/Γζ0, οὔμα ΠΟΥ ΥΕΓΙ : (1405 ο071 116 
γερμαία[[εί, ογέρπά[[ ου. 
δρα Ὅα/ ου” 1! : 11Η / 

ΠΠ 



. τεστ κοΝΙΑ 

άσε 24//1γΟ Ρος πο2μ/πεαρρεἰαπίηγ. 

Έτ Ιεδ (η... 

ο ΟΠΙΟΥΡΟΤΠΛΥΣ 
πο ῥτορθεμάο. Ο72765 ΙΟ πή- 
44ηεα[Παί2., ὁ1ύγήα; ωουα δή, 

Πάει 1Π σσοομωθά«. 

Ἔο Γ6ἍΡογς » (1410421 ΕΠ εὔΥΑΟΥΗ 2 

{6/ηΡΟΥέ 2 ΦΜο κε, Ῥγομείβεως, 
1ΣρήΜείῥεμΗ, λα, «49ζ)) μή ο [α- 

λάέεα ὁὐγήα, γεσπαμ{εαρμά .«31σ γρήος 
Ῥβαγαολε, 14 (5. Ι ἄγαερο ἀἱαωγ. 

(αεοισία5 (Οεάτεπι]ς. 

ο4ογερίρα Φαὔαηήαα (γα δα. 
αλέῖα [11. μα] αἱο/ο” [12λά, {110-. 
Υ0/0/γ71ά αάεπΗ{, υ ΡΥορο//ᾳ α[ίοπε 
οἱ/αρλεπίέα οὗ Ρεν [αεεγεί. παης 
(ὔν {ρ/ᾳ ο 1γῆα οὗ ἱπσεπή] ΡγοῦΗΡΓΗά1- 
770731 (Ρ/Ο/Ιά 22/6, εἴ ΕΤΗ η, 
ΡεΥΜ 4277471 εγά{ Ποπ. Ίλεβας εἴ- 
{472 6072421 οκἡ. .4ὐ εκΙγοῷ {ΑΥΤΑ 

πλύμη 



κ τος». τις 

ο. ο] ὀνόμα]ι αἱ θήλφαι , μανπσὲς ὤγο-- 

 µαῶησαν. 

Καὶ αὖνις, 

Βρούπιδες ας μό ὥτω καιλούμήμαι, 

| οἱονεὶ ἠσιθύλλαι κ) σθρφήλόες" πάσα δὲ 

πας νο) θοισἰάσας σιθύλλας ἐ ἐκαλοιυ. 

-ὁ αυτα. 

ος Ἡν δὲ τὸτε κο) µαύτς Σιζύλλωβασ- 

 λάύοΐ]ος αρ Αἰγυή]ίοις ὢαραω Τό καὶ 

ΓΠαρλρώ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΔΡΗΝΟΣ. 

Κα βασίλιασου Σα ! ητίς ἐλέλέ]ο 

Σύλλα ο ἑλλησιν, ἀκούσασαι 3 ὀνο- 

ἵνα Σολομῶῄορὴλδεν εἰς ἱερωσα λήμ, ππει-- 

' θοΐσαι αὐτὸν ἐν αήγμα]μ. δω ορ αὐτὴ 
' Σιθύλλα Ταν ἐπ ἀχινοία ζ π θά Ἰ κ 

πολυπειρᾳ. δλα[δόή]ος, δι ] ἧς 0 ὁ κὐ- 

΄θκος έφη ; ασίλιᾶσοι νοπού ἡλεν ον ν 

| πι ἤ 



πιό πω ο 

περοέτων τῆς γῆς, ἰδεῖν τίωω σα 0 

λομώίος. 

Αυήκα., 
ελ | / 

Αμεσίας ος ]ωάσὸς θωσιλόνφ έτή χβ. 

οσα ζύτν, Σίθυλλα ἡ Κυμα]ώ ἔγω- 
οόρω 

Κα παλι, 

εφ ὧν κο] Σήδυλλα ἡ Σαμωνα]α ἐ- 

γνωβάζετο. 

Κατὰ ζρύτοις σσ σσ χεόνοις απ) )Σδυλλα. 

ον Σάµω ἐγνωρίζτο. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΥΣ 
ἱσοθία α.τν Τ κ νς | 

Εν τή Ἱ Κύμη Φ ο ππγω οι. Σιεύλ- 

λης δὲκνύοισι ασήλλαιρ!, δι δ)] αὐτῆς τὸ 

μαῇ ου γελωλοδαί φαση. 



| ΡΕ ΦΙΒΥΙΙΙς. 117 
ασ, “4μ/γ/Ι7Α υεβί/[ε γεσίη2, οί 
| ΓαβΙεΠΓΙά1Α ὁ 407107 ϱΟΥΠΕΥΕΝ, 
| οζα ΙΙ. 
41ο, ζω Ἰομ/γεσπα μή απο: 

Ἱαχιχ. Πμήρα/αίε γα ωμά {η 
0/4. | 

Ετ τυτ{ήπῃ. 
14η. (17Ύρογε» Τοήογοςό) δΗῤγα 

47206 10/11, 

Ῥαμ]ο Ρο, 
ο 1 απο αγ] 4ἱζγασῷ 1Ε71βογ) ζ0’ 
ΟΛΑ] 1 γήα ο. 

Ῥτοσορίης Οα{απεπίς 15.1. 
ἆς Ρε]]ο (αοττῃ, 

ο σμ7 ἠοοία {ρή ο γής (εμήραὴ 
ϱ/εΛάμηΜ, 1 επ με [εγή {{22 πιαΙ{ε]- 
παία [με 

Η 



11 ΤΕςΤτΙΜΟΝΙΑ 

Ασαϊμιαν Η5. τ. 

ρε]αηεα 6Γ4{ «υΙ/ ΗΕ ῥα{ΕΠΙΟΥ ζ3' 

το ΗπάσβεπΗΗ ΡΜ (5’ «παρ ή | 

οπογ αρ, υοΥασΙ/ύμαφμε 2Εηῄ5 

37 4ὔγαρίΗ πώσ, ΠΗαπο [εγμηή» | 

10}: Πα ᾖσεπ[όλη 1112 6’ ΛάζΠαΠΗ | 

πο] [έ, ή Ῥῤαδο ααρία,ς» [ῥήγω ἆἱ- 

11110 1/11, ρειεπΗ δή [πήγα ργαάέοε-- | 

Τε{. ὁάΕΗ2 «6, ο 4οβ/ο ήο,γά- | 

οἷψί {0 ἱοΗ/11) ο/η] γα ἡλή[[ε, Φε 1 | 
6[[ε0! 0 /εΥ μή οσο. 

Παπ Ὀ[ιοἶῖς αἆ ΡοΓρΏγ Π σα, 

σ{ῤγία { Ὥε)ὴ αρ] γαπίοης » 
αἱ 6 Ρε. ο [/ὤρεγε (οί εί: 

{6 ΜΕ7Η [1170 7» ἠσπεηηΗ/ αἱσομόή εαν | 
οΥ6 Φοάαη 4Η! ΡΥΟΤΗΥΗΡΕΡΑΕ: αμ{ {ρα 
Ε{λαήα {ή αάἲγ/ο [ἐά6ς [Ώρεγαπεβ» [εἱαύΗ, 
(1 Γήρος οί (ηαάκαφες [0Υεί, ή -- | 
01ο ἰζαία, (7. υ(γοὔί ο ἆμμέμα 1ο [ρή- 
14 ασ, {11 [η εῥα{ Πάμε ο. 

.] 

ϱΙγή1/Η ἠσῷ εκ ἄ/Υο εΜΟΙΑ0 πλά{/ 1” 
ο ίφμε 



Ῥ Εν Ἡ Ἐν Πο 
᾿ἱηηο ογον”{ΗΑΙΗΥ, ἐπ [10 71/-- 
Π6ΥΕΡΙ6(17Η ασ{/αΙ. 94111672 (α7Α14 

| 201 πάῤαγεί,ρεγ 1.7” 1)εο α[[αία Ργοί- 
1 πλα{ 14 ΥΛΗ], 

Οἱςετο ἆς ἀἰμίπατίοπε Πλ. 1. 

ζμοῦῃ 1ος 1/1 [7ο γά//0η0 
|.εὲν [1εη//4,72οίµ {Ρο (οίο 7” δεγο 
| 2ΩΙ4ΥΕΠΙΜΥ: πο. [γοΆ/6: ἀίεγο, [0- 
114216: [ήγογῷ μα ΓΙοπε”Η ο 1} ής 
74 Χ/710ύ0Υ/01/ εο/ή2Υέ ζγῤΗ/γα{ή, εὐ- 
71412 ο ζεῦ” {η 6ήργεί ες ο ε[εέζος ον ομά- 
ρ ϱ([ε ο ἱμογΗΗΗ, 

Ἱτδιῃ. 

6γομί ἄγθ 1] 41011076 4Η ϱ0ή- 
' οί ηγα οὐ/εΥΜα{ῷ 4ς ποία(ῷ {σμ, [4 
' οὐποΙάΠ{οπέε ἠήαάα1 αΜ/, 4μή [οΗµο 
 ἠῥεγοήμε]μοίη [γα ΡΤΑ[ΕΠΗ. Ο ποά 
-σὖν (ΟΠ 1έέῥ1Γ [ερο εο{{6ή, 7’ οή- 
ΠΜ πλ οπαΣ//ύ 1 Ρε [ηγογεή, 
οἱ Βαωβῷ Βοεοη, Ὁ ΕΡΜεΡΙά6ς 
(ευ γα ΕγίῤΥκά. 

| | Π 



ἹΤΕοτΙΜον]ΙαΑ 

[εεπῃ. 

Το ως Ργ η; Ὠεγρῳ π(Α- 
11, ἸαμΤά ὁ1)ήαΗ). 

Ιάεπι 1. 11. ἆς ἀμίπατίοης. 

1) υεγ/ οὐ(2ημά ΑΗ, (ου ἡ]α 
{1γοπ; [με αἰίμν. ϐ1ογ4”ὴ 1 6ΥΡΥΕ.. 
747 [α1[ᾳ αμ) ΟΡΙΑ Γαία ἷ-. 
ἄν 1 [επαί Ρα, Εμ. (6Η 
Τε υεΓΖ7εζε7Α ἠαῥεβαή, αρρεἰα μη 
004. ε[[εγεσερ., { [αἰμὲ ο[[ευε Πε, 
{1ος ϱ( {1 μὐγῷ, {7 4621 βο7μ/Π6Η, (0 
{3 4ο Γ6ῤ2Η ε/ ἔ 1/6 οπ ολα 
ε074β0 1, ΡοΥΓεή, ωἱ, (ο ω/πήμοαυ- 
οἰα{[[ευ , η οΦΙέΤ 22 πι άεΓείΥ, ῥο η ρμ) 
(2 {674ΡΟΥΗ2 ο Ηἱρηο/ῥ]ά11. «{4ρί- 
ἐμή! εἰ λ17ρ ἱα1εύνΖ οὐ γµαΙή, Ὁἱ Τα 
οή/ ζω Αλαν { αμάν Υ672 ῥο[[6 40ΡΟ”2ΤΟ- 
εΥ/ «υ/ογε//Υ. Λο ϱ[[ε ο. 1] 
6177267 [16/2 {ρ[μ)η ῥοέύλά ἀει]ά- 
744 {ε επή: ΄λασῳ αγ στ ἀλέσεριέε 
61/4 12411016 67’ 101144) 67 ἐᾷ 

06 



--- -- 

8: δτΏ τας, 121 

'µ4 ἀκροερὰς ο{οΗ1, 0/72 ἀείηεέο εχ. 11 
ή «ο οτ[ Πογῷ αἰἰΗἱ4 ο 6Η υΡ 
Πρ η 1Η άα2) ΕΙ, (πα Εμίν [ε- 

Το). | ΕΤ ο /άζΗ [7 α{{επῆ 24 143 

[γεηῷ. «πιεί ὁ10}ήΛΩ ελ. ΡΥΟΟ 

σετ εµίµτφε [17 ϱη122 Με 

11ος (2Η ΕΑΥ71ΕΣ ο7/ΠΕ ΡΥΑΓΕΧΗΗΥ. 
' Εος [04ρΙογή ε[ῇζ, ποη [ΗγεβΙῷ: αάῤήύεη- 
{0 ἀλΙισεπ//ά2, 0Η {π/ΑΠ/, 

γητσίµας 18. 111. ποιά. 

Εμουρὶ ἀε]αεμε, (µ11άΠΗ αεεε[[ενή υνδε, Πα. 

| 1 ποσηηεἰκεμρ, 5’ 4 ΜεΥΠά [οπαηεία [ήν | 

{η άπα7α υαίεηι α[ριοῖεσνφεα γΗΡε ό ἔσια 

| Σαῑά αλ, Γοἱήηεποίών 65' ποφίηά (ή ]α/. 

΄ Οµκαιηφμιο η [ος ἀε[εγέρ[Ε οαΥ Λα υίγδον | 

. 1 ἰσεγίε ἴη ΠΜ ΗΕΥΑ, 4ἲφ μέ 4ΠΙΥΟ [εοίμ[α γο[ζπφμε: | 

. 1]]α ππαεμ: πππποία Ἰοεῦ, Πεεαῦ οΥά1Π6 εεΟΜηΙ. ῄ 

Ύεγηπη ε{άΕηῃ υοτ/0 Γεημή 1Η (Υάΐπό "υοπις 

Γρ ]ε, 67’ Τοηεχῤ αμ] Γἱάή η [οπάες: 

Λη μαηι ἱοίπὴε αμο"υο[[ιαπείά ΡΥεΠά6Τε άκου 

. Λοοτεµοζαγε [115 αθΙ1ΗΗΡΕΥΕ οάΥΙΠά ϱ/γαἲ. 

{ποοη[Η αδεηη, [εάεηρφις οὖετε θἱῤγ αι. 



.. ΤΕΡΤΙΜΟΝΜΤΑ 
ΥΠ, απεία. | 

«4 Ρίο Έπος ἄγοθς, φμίρης αἶρ «4βοί]ο 
Ρ/α[μάε:, βοΥχεπάάφΗο Ρ1οσΗ! {ρεγοίᾳ ὃ γα, 
«4ΠΙΥΜ” Ιή1ήΙάΠ6. Ρεέ 1 πάσα οἱ ΠΠΕΠΕΠΑ. 

αΠΙΙΗΤΦΗΕ 
1} εἶεμο ἱπ[ῥίγαξ ναί ες, αβετήφμε μγα. 

ΛΙοχι 
Εκο[μσι Εμβοίρα ἰαίμς ἵῃσεης γΗρὺς η 4ΠΙΥΗΠΗ, 
(νο [αεί ἆμμηῇ αάμήο οπΓμ1, ο[ἔἷᾳ ερη(ηη: 
72 ΥΗΗΗ Μοι{ 6η] υοεθς, γεῖῥοη/α δἱργιία. 
Ίο θΥ 1) Ποη. οἶμηή υΐγρο, Γο[οεγε[ατα 
ΤεἍρη, αἲε: [}εμ εεσε, [2ες, (μή γα ]ία Γαηιἡ, 
«4πτε [ογθς [4Ρ1Λο, ποη υμ]μμο, ποη εοἶογ υῃ/ς», 
{νοη οοηαΡία ΊάΛ/ ΥΕ εοὔαα : Γε4 ρεέλως απβείμτη, 
Εεταδίε[ογα εογὰ 6 ΕΗΗΙΟΠΗ: ππαΙοΥή ΜΕ υἱάσγ:, 
Λος ογία[ε οπής, α[]αία ο[ὲ η ιίπε Μάο 
ή Ρτορίοτε [2 εἰ.------- 

ΓΠρ]άεπῃ. 
Ταδηεχ 4άγίο ἀἰδῆ, (ήηα ἴρ]]α 
ΣΠογγεπε]ς οάΙ/ αππῥασες, άπΙγσφμε γεγΗθί{, 
Ο/οµνή νεγα ἐπμοκοη». οὔ Ίεηα τε 
(οπής, 5’ [Ππηη]ος [ῥ ρεξΐοτε "υεγιὴ «4ρο]]ο. 

πας 



Ὦ Ε 

1 αἡμϊιις [1]. 1. ἀεσαάϊδ. 

ΕάάΐοΥ [7 ο4 ῥΥο/µσ0 ἐν Ῥε[α- 

Ρο3[ὀ, αμ/ῥοτ/α{ε 72ας λατ ρέ- 

γή γερεβα«/οοα: ὑεπεγαῦῷ “υὔ ΤΗΥΑΟΗ- | 

ο [11εγαγ2 Τοἱ ποµ {η{ΕΥ Τά 4ΝΛΩΑ π 

 ῥουηήσοςτ ωεπεγαὐ Μου οἰήμέπ/αίέ οτε | 

(αν λεπία ΤΑ/Υ 5, 4474 ο άή2 4Ἠ- 

εδ γίς ὧν [αατ” αφεηίηγή 4Η 

ρα ζεη/εν [ωεγάμέ. 

|- 
| 

Γ{ίογα (παν 14, υΙμάσρφήε {πιά δέῤγ]]μ 

 1πεγα!, 65 υέ ηλαηες αάεαϊ ΡεγαμοΤΠα ῥαΤέΥΠΟΡ 

 Οναὲ. αἲ ελα ἆῑε υμίν ΜεἰίΗΥο ΠΙΟΥΑΙΗΙΗ 

Ετγεκί, ζαπάεηηΜέ Γεοῤμῥηπάα γεειο, 

οἱ χίῆ, «υἰ/ αν ΠΙάχίή16, 07.9. Λάαρπαρεν, 

ΚαβίΩι βίο ναιοε, 62’ [ρα δ» βαν, 

Ίδες αρα [1η ἀἱκιε, ηθε [αοτὶ ΤΙ  ΡΟΠΟΥΕ 

ΕΙ μήπάΗήΙ ἀἰσπαγε εαβΗ1.ΠΕΗ πο[ούμα 6115. 

11« «οί Υηα ΗΡΙ, οάΤΙΗΥάΦΕ μπε δα. 

δὲ ημεα υἱγσύπίί Ῥβαῦο ῥαϊμί/[[ει απλαηήῇ. 

111 ἐάΙΠΟΗ βάπε [ῥείατ; 4 ΡΥΦοΥΥΗΠΙΡΕΤΕ ο 

Οµίάϊας Χττττ. Μειαπποτρῃ. 

Έτ ραπ]οΡοίῖ. 

5 τι χο, ιά Ρὸ 



124 ΤΕΣΦΤΙΜΟΝΙΑ 
Λ4εΩΡΙ:, εἰἶσε, αἰ: ὍΊγρο (71Η. αμία ορίε», 
ΟΡιαιάς Ροεγε Γμή: εσο ΡΗΙμεγὴ ῥα[ | 
Ο/πάξε αμημέμγη , Μος βαδεγεί ϱοΊβογα ῥμὲᾳ, 
10: πηρπαἰα]ρε οΗΠΡΕΥΕ υάηά γοσαμἡ, 
Ε χα! υΕρεΓεγᾶ Ίμμεπες 410416 ΡΥοΙἴπηΣ αἨπο». 
{1ου ἔαή1ΕΗ ἐ]]ο γε]ῇ! (αλα 1, α)ΕΥΠάΤΊΦΗΕ 1 1ΕίΑΥΗ, 
ὠ1 ὑΕΕΥΕΥΙ ῥατεγεγ,ι, ΟΠ{ΕΗΡΙΟ 7141 έΥο ῇ) ῥαδὶ 
{ππη δα ΡεΥὐλάπεο, [ἐοἱ ἰαη; ΓεοίοΥ ἰς 
Τευσα ὧεά 1Η) ΜΥοΠΜΙοφΙσγάά ο δμι! όσγα Γοπεδίως, 
(24 ραιἱεθα αὖε ε[β η” ἑη ηἱρ] αμα [θρίε. 
«4έἷα υἰάος, Γ8ρεγε[}”μΗΙΟΥΟς υί ΡΗΙΜΕΥΡ 4ηεηχ.. 
Του ορη Μη πλε[]ες, 2ΕΥ ΕΠΗ 1Η πἰάεγε 
1 671βη5 οτές, ϱ7η αρ Γα1ο ης (ΟΥΡοΥΘβα/µαηΑ 
/-οησα αἱρν πάσι, (0η πηρίαη με ΠΟΡΤΑ [ρποδλα, 
«α σηἱηὴαὴ γε(ἐσεη{μΥ οη ή, Ίες αὔιάία υἱάεδοΥ, 
Λες βίαοµί[]ε 1 2εο: Ρβαδι; 0 ήοφε]οή/ίαη {ρ[ο. 

«Σεἶποη ασπο[οες, νε] ἀε]εκὴ[[εποσαδίε, 
πας Γενάν, ομ]]ίφμε υἱδρμαῖα, 
ᾗο0ε ΓΙΟ ο] Η1, ν0ς ΠΤΙ πηἡβὲ [αῖα γε] η ΕοΗῇ. 

(οτῃ. Τασ]τας απΠα]. 15.1 γ. 

εαίωσα ῥιήοπἁραίτεια ϱ αῤμοά- 
20 {1ο εὔεί ο ᾖ1ήγο δ10γ ή, μεσο» 
(αμῤσόης (σαᾖν φαῤα ερ’ ΤΕΕ ᾖη- 

Σ6 066705 



ο ἹςτΕδν  Ὁ Γν, 124 

ΙΟΥ (ΕΙ ΕΥ οἰ[ὲ υα(ῥ, σ7’ εᾳ ἄεγε[έπα- 

{ΟΓΑ ΓΗ (ή Μογα{. 1ο Ρε αἰ[οος 

᾿οπε} [αότο, ή ή 1εγαν (4/α1 ηοδίοε 
{ΤΗ {πεγερα» , σΠάΥΩΗ απ]! 
ΟΥ οὗ Π1εΠ/47: (αήο εκργούγαδα{, 
(οἱ [ζἱε7{ὴ οὐΤεὔΛΟΠΙΑΥΗ 4Ο εί, 

/Π6Υ{0 αΜέζΟΥ6 4ίε {2η/ΓεΠ/αΗ εο ερ, 

Ποπ, υί 4[[οἱ6Ι, [εέῖο ευ 11ου αλα - 

{οή με Ε4Υ2Η6, αρά Μπ] εη{ΕΩ/Ε72 [επ 

{7 εσἠ[[εί. ὁ Μη] εοὔ1/ΟΠέΓ{Η: φΗἱ4 
ο] παπα [ηῤ Πογμέηο » οε]εῦτί υμίσα- 
ῥαπίμ1, [αηκή[[εο {μσηβήε, 412 γα 
 4ἱο)) αἱ ΡΥΑΙΟΥΕΣΣ Τόσα 4ἱΕΥΥΕΓΥΥ. 
πούμε ῥαῥεγε βγήκα [7 Πεεγε!. ἠοά α 711- 

ἱ0ΥΑὔ1 οφ /έ ἀεσγείη72 εΓΑΕ, Ρο[) οχΗ- 

η”: [ο0ἱαΙὐείίο (αροἰδς, ή ο/ῷ δα- 
70, [ὴ0, ΕΥγΙΡΥΗ, ΡΕΥ «4Η εἴλά72 ας 

Λο) στ. {ές εοἱοπίῇ ΤΗ Αύ 

μία, Όπα [ὲή ῥίμγο μετε: ἀπίοφμε 

Γαεεγάο({ζηη Περοί{ο, ια 17 ΠΡΙ, 

΄οε Ροία{[[εέ, νεγα ἆἡ{2εΥογο. ΓσΙΗΥ 
ης ήοφάο Πο [ο ή εςί ο” 4 

[ῤεν [η /{Ηή. 



ΤΕςτΙιμοΟοντιΑ 

ΒΕπί ας. πας. ΠΠ. Πδ. υττ. 

ςαΡ. ΧΕΙ 

121 μαη (ἐν φ/1147 αμ” [00ἱς- 
ἴ5 οὔ)/ ὔμα,οχ Γή 1 γα ρα 

ἐκ γω 1 4εἰαμηβοίς ; αρμά (τασο, 
άρμα ο/άπος {η {αγοο. 

Ιάειη Πδ. ΧαχΧΙΥ. ςΑΡ. Υ. 

ἔφη ον γα (1 ηαν ία γο- 
{γα ε[[ε »οῦ Γ2γΟΥΥΕΟ [1 2ο: πα, 
447; ον. Ρα] αήγρ καἰἰῥ ϱ]ε-- 
δ γε(ζΙ {μή : αφ ή. Λ4 6[[αἱα. 

δο[ίμιις Ῥο]γ]{ξ, οαρ.Υ 111. 

(2 γα [αοµ ο, [εί εἰ 
Φα γεύ; Άομαμῷ ϱμήπημµαρε)μα Ο- 
ἰγ/ρΙα4ε {/ο]μή, ομὔμοφ κε ῥΥΗΣ αι 
(ογπείωηα ο[ήεὐ}ήα21 Ροη/ήβοον ο. 
Ο/Η Ιεῥα{. 0 ε/ πα ὤη - 
ῥήοίίο ἐσηὴ αὐ[7ηρίήή 6. «αγ ῥΥ/οΥ6ς 
«μου Ἱ ατηπ/ο ὁἨρεγῥο ῥαγούς ῥγεο 
ως 

014). 



ο οσα α δι ή 127 

[ργα. Πω [ο ρμίσμ7 { αλα αἆρηο 
4761. 1) εἱρρίεαηι αΜΤεἍΣ ὁ {γ/α7α αηίε 
Γοίαῃα ὑε[] τα 4/112 Λουί α]- 
{ρά{, ή υεγ/ω τύπος οφὀγ{ {ο 
ΕΓο7μοΥ/”1 [ἐν μή 71411211. Εἶαπο 
1 ογ/ρῥιιο Εηγέῤηκα απ αφού ἠ1οΓ-- 
ο είήή 2 η έομία ο(, ο 1γἠση με αφῥε[- | 
ία ο[) ο [ῶεηίὴα ῥαγήα{ϱ: (40 {ήεΥ η 
᾽α]ίᾳ 7/άσηήήεα Γιούίος αὐπή(μγου αγ ή 
ρογίμ)” /Η/{0 απ{εΡΤΑ72Ο/4411, φ42 
24 ζεΏάέγο!. [ία (174 α/” [ο {ογ/1ο 
| : ν δν ᾿ 

Ρο βαε [οεο {ρα αΗ//{2γἱ6εΡΥΟΘΑΗ. 

| Παπεπα]ίς οαἵγία 111. 

1ο ἰ4Ἠ1οΗ υασμῦ φοά [ες ῄσετε (1η) 
1) ϱύπεξ, αἴε υηΗήΗ Οἶμεῖῃ ἆοπαγε δ1ῤγί]α. 

ραῖγτα Υ 11 1. 

Ὃηοᾶ Πποῦο ΡΥοΡο/Η{, Πο ο[ὲ [επ]ομεία : ΤΗ 6! 

(θά ΙΓϱ/ΠΕ υοδὴ Τοἰώμηη έο]ίά1ϱ γή. | 

η ουΙσ!πς σειτῖς Εοηπι, 

ο4/4μμί ῥΥ{εγες 1447, -4ΠΕΑΗ 
η εο Πίογε ΕΗΝΙΠΕ οέ/α (οὐ) ἠς124- 



Ι 
Τ] | 

125 ΤΕςΤΙΜΟΝΙΑ 

ΓΥΟ7Σ πο]ίήήλο α/α{ῷ α[[εαμη, αγά αρΠῖό 
4404 εῇ {116Υ Λ{1/Επος «4πεγπώηης.) 
οχ/Η/ή[[ε, 41ο {πα {000 Πο7πΕΤ ΙΠά47, 
(μ/ εἰ ΠΕ Εωκ{πί2ρ {η} 1Η. 
ὤρπφής » εοαΡοΠ/[6Γ {ῥΙά9” γα 
ΤΟΥ/ΑΙΗύ4 Η/Υ ΡΥΑΟΊΠΕΥΕ », 1 ορίάο 
θμοά υουα(γ (11ῥΑΥΙοΠῷ, υερή[ς οὐ | 
Γα/αιαΙηΗ4ε/α{ΗΓογ/ΗαΥΗ/Α {ΥΗΗΑ: 
άμμο με[α/ῷ, υε/ ΗΕ οσα 

1 Γαία [ερείμγεί Ῥγουβγ/α», ϱΟΡΠΑΙΟΠ6 
5ἱ ο αὔα , Φ{412 ἐεο [ΕΠΗ γε]. 
(4εγα!. Ἡί Ρο/ η α” πα εἶα [ρα γεν 
ΓεροΤΗ 0 20ΥΜ422 » 11 μά ῥγοκίγλα. 
/ΓορεΠ[[θι ή ΗΤΟ 40 Η6 εοᾶδ ο πουί- 
πόνο (η! μ[αω εἲ 41η 

Αιποδιις αἁμοιίης σεητες τὸ. τ. 

ὅ 0 μο {6 βογε ο ἐῤγήα ῥγκ/άρα. ονά- 
οί {Ιαήεργοῦαεν [/πάεβα!, ή οι αἱ) 
ο4ρο[έηῃ Ρἱεπαμαὐ ἠηρή ε[[εί οι [α αίηηε 
ΓΠ/Εγε ΗΡΙ Ιγο/η, μή 94 ροῇο 
αἱρογείμγόη εὔ ε[[εουο/μὲ 

1 αόἰαπιῖᾶς 



ου οτοτ ο Ες ή 

Ἑ αόταπείιις Πο. 1. ἆς {α[ία | 
Γεσίοιε ΟΡ. Υ 1. | 

14. Γ4Υγο, ΦΜ0/16020 041 ζο-- 
ὁᾖ]οΥ, πε άρμα (γασος (462 [1ο ή” 
αρηά ζήήῤος, ]υ 11ο [όγ γόΥ 72 οί 
17472 μου αά . 6440 Ρορηῇ-- 
[ο 4Η” [1/11 ὤμῃ ἆθ η άο- 
| οἰηλυῤγῷ [οηεγείΗτ, ὁ 10ος [ἐῤγον αἲξ 
πο [ή[[ε οπή 10ο) {αρρε[ατί υμο 
ΠοΡΡήηο ὁ 12)ᾖήπος, φ1οά οὔρου [ Γεηρ] ΙΙ 
οάΐος, {γα [ί ᾳ ποιο Ημ | 
Ῥαΐα, «υεἱ αὖ ή  εἰρρίώ ποτμήπο, Ππ 
οἱ 4 οὐ) ΟΥ» ΕΗ/{14άᾗ; : σιοιὸ 
 ϱΗ/12εος, 10Η λοιό, ο” 0/12, πο 
βελίω, {64 βυλὼ, αρρε[α θα! «4οο]ίοο {2Υ-- 
πο σεπετε. [ή με ὁ γαρ ἀλάῆσνι η 
ο[[εφηα// λωθέλίω. ({ γή” ο ὐγ/αν ἆο- ῃ| 
ϱΕ2/Η16ΥΟ 1116: εὔ/ῆ 16 ο116ῦ οἨ1/- 
γα μή [μύ αμόζοτί ρω, η ἄν (ση 
Γρ σμεγμ”{. Εγήμά2Σ [μή[ε αε Ῥοτ/ς, 
ο 76Η//07672 [6υεγή «Α202ΠΟΥ. ήέ 

Τε, σε) ο 4ἱθκαπάὴ ο”Ί{ατεβοπή [ο] 
ή. ευαπάα {10} [α7, ο ές 27ΟΥ 

1 



.1ὸ ΤΕςΤἙΙΜΟΝΙΑ 
Ἐητέρίά ον η Γήῤαίς ῥγοίορο. Ἱ γα» 

Ὠεἱρβίω, ἄεφ πα (γ/ΡρµεΙοφήαίΩγ. 
{7 ϱ0 ῇγο φΜε72 46 41106 οὔρο[ μήν 
ϱ) αγία” (ηεγίάήα 1η Πα, ΜΑ. 

Λα ἐ Πὐγῷ θε Ῥμίος Ηὸ Ιαπ-- 
ά[έδ1 Ποὔ2ΠΕΙ. ϱ) Μ//α7Α ΕΥΥΙΡΥΑΑΥΗ, 
Φ47Η ο 4Ρο/οάονας ΕηγΙῤγκΗς α4βΥΥΑΕΙ 
ασ [Πε ομετη: 4” Ἴφμε Ογαἡς Πα 
ρείεΗθ οα{/Ωπα/ίαὔ2, 6" Ρετ/ ΜγάήΑ 

ε[ε 1 γοἰά”2, 62’ Γ{ο1/6Υ/ 1/1 οἱά 
ΓΗ ΤΗΣ. ὁ εχ/Α2Η ὁ 4ΗΑ ἀεφεα [0Υ]-- 
ῥαΐς Εγαιοβῥεπεν {7 ας αππαθμη 
ὁ 4ΗΟΥΜ2 Τεροτ/[[ε {ε 12Η. ὅ ερ 

2/4 (14412 07/6 «αλα: 
ο αὖ αν Ι)εποῤῥήε, εί Πεγορβης ». 
70714161: ε411446 ΠΟΜΕΖΑ ύγος αἲ- 
{ρα γεσει Ἱ αγημαη ΥΙΟΥ, ἄς 
Ρτο με {γεζεΠίος ϱ0ρεος ρο/μία[[ο, τέ- 
σε εα(ρεΥπα(ή ῥγεή 1/άσΗΗΜΔΙΠεάε-- 

γή[[ὲ 2Η16Υῥ η[αμίαγ: ία {εοη/ῥεξέῳ 
γερῷ ἔγες εοὔὔΜ(/[[6, ας ργο γεἰφῷ 1612 
ΡΤεΙΡόΡο/ῶ[[ε: 1] ατμό 7ημ[{ο7 μασ: 
μπ[/ΥΕ ΗΛΙΟΥ ῥμαμήᾖε, 6) 1 ἄεθμο 

οι 



ΌΕβ ΣΙΡΒΥΙΙΙ5. 111 
ης αἶθε εκ, {ή ἐοάέργείίο ρει]έ- 
οὐ άγεί,Λο(Π ο[[εγοσξιας γε(κμου ἠγερείης 
γε εή[[ε:4οΓΗ72Ρ0/{ες ΠΗΕΤΗΗ 
αόζμε, ((αΡΗοΙο γε[εἔτο, (εκ ο/ηέύη 
οὐ 1Ι1ῥ.οἵ {ια οριο (κο, ϱΥοήρμεῃ, 
Εγέρταῥ εοαέἴναἰ ασ, Γ/ Κογμᾶ, ϱ)- 
1 ζρ7ρᾳ, δῤ} ης Πο [μεγ. Οὔἵσμα, 
1ε[[ε[ρο”Ηίά {1 4σγο 1] Υοἱά7Ο Πά/, “υ/ε0 
ο 1{ατρε[[ο, γε ορρίάώ” (ουσ: 
01” [ούαΣ Πεμ: Ρομπ δο/ομῷ 
οτε ερογέθη [ήε. Δοπάη Ρ/Υ)- 

.σἰά, 0 ά υάΠαμαία ᾖΙ 4πογΤΑ. Γεύμα 
ο 1ὐηΥ/Ε72 ΟΡΙΟ 4ὐΗπεβιηηα Ἱ ἠδητὸ 
οοΙά/ ΜΥ υΙ εα μλ/ά Τρ: α/ῷ 4{Π)επή: 
ομρ {η σμγσίο η2ηαεογΏ εἶζω {ηβεηίή 
Ὁ ος ο μΥ,εεον {απ ὐγό, ομοµ {α- 
ο {οηα{μη η (αρηοής Γ/ΜΙεΗ. µη]α- 
γ ο 2104 δ2γ/αγή αγά ε{ ΓεΥμή/11, 
σὔὲ ῥαδείή,ργα/εγζ μή (0171: 1η []- 
ῥη]ά ο” ου /4{Η1)ές ἐος αὖ υῇο, 
{ρα ϐ/πάεοηο υἱγοιπ(Ια [7 ᾖάδεῖ. 
ΕΠΕ ασ µίατμ» /ησμή ὔτει μέ μή 
γή οΗ/2ε [ΟΥ ΡΗΙΗΥ, υπῳ ε[[ε.) 

{ 



Π12, ΤΕΒΣΤΙΜΟΝΙΑ 
εγεΗΙΗ η: [146 εο{/ή μες αέ/δεγηή, 
ας [1 σε 4ὔσμαγεροίε(,Πήῇ Ετ]- 
{βργαα, φ 7’ 07 εΏ 12 ΤΗΣ ο1Υ-- 

11 {/2Υµή1, 6’ ΕΕΡΥΑΑ7Σ /Επομέμα! | 
«οδ;ργα[οσμία ε[ῇ, 72 6[[ΕΓ ον Ῥαθγίο- 

6: [4 2" που ε0π[μ/ε ὁ αμ ἀίσρης, 
ο {{ε( ΟΠΗ] ον Τετ αὐμίοπάμγ. 

Ο 2/65 ἐσήμγ ῥο 1 λα πα λε 
Ρηκάέαπέ, 714 ΕΙά7ΕΏ Ε. σι. 
εο]οὐγ{οΥ 17111 ΕΥ: ασ Ποὐογ ῥαδοίΜγ" 
{467 Γεπεβεἶα ἀΠεσοπίήμ [οη)- 
ΡίοΥ {ο χν.υΙῷ ἀῑερας, αγ : ΓΚΕ(ΓΗΗΟ. 
(αρΙο[ίο Το(μή{[[ο αά δεπα(Ηγα Ο.(Ηή/0- 
2073 ε05. υἱ Γεραί) ΕΙ ΡΥΑΣ 2Η/ΕΥΕΠ/ΗΥ, 
17 ε1Ύ/ηά δ1ύ)α οπή //α ο). 
ζἱορογίαγομ! τά ηε /ή[[ος ε[[ε Ρ. σ1)ή- 
41, /Υ1.Ο σωμα, Γι. αεί: 
οε[ερίου 4 ῥγ/αιῷ ερ ο 2ο 
«ο/άησ» ἀερογίαγΗ!. άε7α»/ῶργα οἱ”. 
617110 ἆ)λή[[ο ὈλάγγοΠΟΗ. 

Ιάείι 1185. ἄε ἴτα, «4. ΧΧ11. 

δρ η σ1 [με ρΙμ γή σ5’ 1 - 
η αμύζογου {ΑΦ ΕΥΗΗΗΕ: 674ΟΥΗ2, 

ο {γή ο 



| τε οπτηο ντ ων, 123 
«γ/ῤοπίωμ εἴ ο 4ρο/οοτ2η ξηγΙργα: 
ΤΟ /ΥΟΥΗ1, Ὄλαγγο (3 Γεπε[ζο]α. ΕΠ ο- 
74760 ΡγαΩΡΜά}Α 67’ Πορ ῥΥΑ{ΕΥ οέ{ό-- 
γα ΕΥΥΙΡΥΑΑ2 [ή οὐηήΗΟΠΟΥΑΠΙ. 

94Ρο/ ροή (41467 Ὁἱ 4 Ωἰµ/ ἄεβορηή- 
.άΤέ [ρα σἱογ]α{ηγ. ΓΓοέ[}εία υ6γο ε{{ά7η» 
εραίος ΕΥΥΙύνας α Μ επαίμ ε[[ε 1210: το- 
[οί ρω γῆς πα Ἱκογάε 
«ερογ/άαγεΠ/ΗΥ, εὖ ἐ4 εή/μ/ες (11ο (7) 

 ᾿Οὐσπι/ῳ {ή 6 άρΙοίζο . 4404 {ης εγσξ» 
 οωγαΠ{ε Ο. (41110, ΓΕΡΙΗ{Η2,Ροῦέπάς 
ΟΥ Η/. 

Απιρτο[ις οοΠ1ΠΙΕΠΙ, 1 ερῖ{ζ, 1. 
τος θὰ ΟοΠΗΤΗ.ζαρ.11. 
ορ 1 μήζ ϱΡεΥ 107” ΑγΤΙ- 

ρμπίων απαίῶ, 04 πε [6ο [411. εί 
οπή” 1 ΕΥ 72140: (ΗΗ7Ω ῥο//οΥ: υπάε 
οἱ οἱ η γῷ (να 4/74ἱ [011 αἰμίαγε, 
(471 Ρ}/Ροπε αβρείά{. 1 {σε 41 
ρε ο ηήία [αὐμμν σ) αμ: μίοε( 
(μμ ῥεΥ 1} άτη ἰουή μα ϱ[} {Ε/Γ 0- 
(γρ {2 έ η, [0024/00 11/67 41 έ- 
20 ῥαύογο, 

|) 



4 ΤΕςΤΙΜΟΝΙΑ 
ΠΠετοπγπλς αἁποτίας Του- 

ΠΙΑΠΙΗ 0ο. τ. 
Οι γεΓεΑ” ὁ 1] ΕΙ ῤγκα 

αἴηο (Η7λ4ΛΑ7Α ϱὖ) οὔο γε ΗβΛ{ [παπά 
«)αηγο 4 ουσ) [μή[[εα μιά) ή αΠ/ΗΤΗ». 

11/σπε η ζΠΗ{62 ο, σὐ' γρ. 

Ργα2ΙΗ1 ἀὐμηαΗοί Οηοά «Ἐομαίσε- 
εγο {2Υ72074 ὁ 10) λωθέλη αρρεια(Ηη: 

γοόδε (ο 1}ει [οἷα [ΙΗΙΗΥΠΟ[Ε.». 

γρ α1. | 

Γάείπα 1 οἡΓο ΠΙςἶς. | 
ος Ἰοπιμ]ο ἄσπο[ωίμι ὁ γα. 

Εγῥηκα, | μα 
ἴτεπι, 

γα δαγιία θα Ε. ώς. αρρεία-. 

ῥά/ωγ, {η δ 41ο π/σπώ βαὔείΜ,ΙΕΠΠΡΟ- 

το Ναπια Ῥοπιρί]. 
Εε[ατίπῃ, 

σῤγήά μα 65’ ἨΠετορβήα, 1 δᾳ720 
Πού ῥαῥείἡγ: (0 Τα]]ο Ποιο. 

Αισι.μδ.ΧΥ 111. (ΑΡ. ΧΧΤΙΤΙ, 

γα γεσΠάΠ{6 10774, ἵ αμά Ηε- 

ὕγος ἠηὴίο γεσηέ «ζαΜά[[6» 4 (0 17410 
Τ0σ6 



| τών Ε15. 125 

γεσε ῥγορβΏ οἱ Εαν ΡεγβΙῥεΙΗΥ ουσ 

ανίατη {μή[[ε ὁ10) 27) {εγμρή. 
΄ Ἱάεπι ΑησυιΙπιας Πδ.χΥτττ. ας 

οἰμίταϊο Ώειί ο8Ρ. ΧΧ11Ι. 

ο ποπ {ο7Άρογε πο ΕΥΥΗΡΤΕΑ7» 
πα α(12 {21.510} αρ αμ/Ε72 7 αγ- 

7ο ΡγοδίάΗ ρἱμγο [[[6, 7ος Ὅαή2. 4ο 
[ασε Ετγ/όγκα ὁ ὐγ]α πάση ἆε ΟµΥ/- 

βο”παμ/Γεβα εὔ[οῇρ(Η, φέο οἴ]αμλ πος 1 
Γήηα πσμά οργή ῥ η ηπαΙε Για 5’ 
που [α7ύη Πε, Ρε Π6[ῶο ο 
{1εΥργοίῷ αρετή λα”, /ῶ Ρο/ εὐζηο- 

11. Λα”) ήν οἰάτ/7ρ ΕΙαυΠά ΠΩ, 

0141 εἰ] ῬηοςοἨ/{/ [1. βο”2ο [101 

εαμαά ο, {αη; αοέ(γήπανοή ο Οὐγ/ήο 
(ο [Ίο ΜΕΥΟΖΗΥ, (σγκῶς οῦῷ εὐά{εΕΡΤΟΙΗ- 

[αγ μόπα ε[[ε αλοσνό 10) ΕΤΥΗΡΥΑΑ 7ο. 

Ετ Πιοχ: 

Λο] [απεξγ(ῤγκαδύγίά π0 [ο 21//ή, 

{δεί “Ι γοἱᾷμέ ἑέροτο [ωή[ε [ἐ11ῤ/2ΥΗΙ. 
Ιάσπι Πο. κατ, «οπίῖτα Εαάίταπι 

ΜαπίςπσΙΠ] ζαρ.ΧΥ. 

Φγήμ ῥοήγον)εἱ 1 )ηα,οά Ο Γρῥε,οί 

Μπ 



116 ΤΕΈςΦΤΙΜΟΝ{ΤΑ 
21610 40 Ηοὔπετ/», σσ’ {αἱ αᾖ] πιαίει | 
ο] {ῥεο[οσν, «εί [ρἱρα/ε,, υεί Ρήο(ορβὲ | 
σεπ/{μ2 4 [ο αἱ, μέ ἆο ῥαΐγε Ἴλεο. 
εγά Ρηκάέχή[[ο {248 ας» Ρεν(θεη{ η: 
αἰσ]εί ϱ1Η/14ε) αἰζὴ μι αάβασζαΠογΜή υα- | 
2414/67 ΥΕΜΙΠΕΕΛάΑ72.ΠΟΠ {46Η 44 1/70- 
Ὢνη απογ/α/ο α2/εζ{οπά)α, ο | 
2/1 ΟΠ ΕΙΗΗ που εοἶεγο ο/η, ας ; 
(40 26511 Γ0εγΡΟΙΗΕΥή, 41405 ζ0ή-- 
σεΠίΕΙ Ρορα/ο, οἱ 7: οἱὴ2οἨ/ ο] έη- 
οἰᾳ Ρ4Υ/7Η ἀοζογεαμ [4, ΑΥΓ βγο- | ς : 
ῥ/ΦέΥο α// ΠΟ [1. 

Ε ιεῆτας Οἰαιά. Ναπιατίαπας 
ΠιπείαΓή 0. τ 1. 

{ν/οε ἰαμ{Ηή1 (αεεἰοῦς σγα[]αίμε Ργοά({ογ αἲ γα, 
«4πί6 δη Γαία ΟΥΟΥ1411 ορ. 

Αηῄιηιις Μήατσε]]ίπιας Πο. χ κ. 
4 ῥετ144 14544016 “υεΠ{ ΜΥ 11474 

«/ά/ βογηὔπµμ στά, [4 ἰοφ μη 
«ήά. 5ο] ΕΠ/22 (υί αὐηί Ρ0}//0)) νεης 
22224747, 20/12 Ε/έ{ ΕΝ {ε[ε οεἷμί [0η 
{ο πάσης, Φῤ2 ο15 {οοΠάΙγή. 
ΠΟ 14 εο”/(άς γεάαΗ.]- 



τες [2 
Αα ! λο ! 4 / | Ὀ βαν 

Ἱ. ας ο 1) εγεύγο (ε ίση μ{ 4ΥάΕΥε, {ΟΥ ΤΕΠ- 
Ἱ {ο υάσηα α7/άΥΜ2. 

Ματτίαπας (αρε]ία Π0. τα. ἆς 

παρείς ρμΙ]ο]ορία. 

ἵ ο/η μοβ ζεποΤΟ Ρομέο 1 
ο μπαμ υ[42η εἴ γε 47Η ΡΥΟΟΥΕΑ- 

 {ἰυ! (αγ 7 γοπάίσιαῦ ε[μ[0βεΥ 
αλά οῤπία ο1Υ72076 6220Υάἱ 4.1 γα, εί 

ΕηγῤΥσα, φας; (βάπα ϱῇ, εί όγ)- 
σλ: (1445 0 46077, 0) α[[6γμη4/ἐά αλα» 

]ωἡ[επομ πε[ζό 14 εῇ, ἐγορμίαμ; Ἱ το- 

47472 .{αγ21οΠ/ Γρ, (9 ὁ}171ά- 
ερἰα7 ΕΙγΡΡο{εη/0 μα, 4 ΕτγΙΡγέα 

βτο σ6Π/{ᾳ, εἰ (4714 ϱ πα ΠΩπαία. 

Γοπατις {πα α1τ. Ἐπεϊά. Ὑπγσί]]. 
1η/παγλά μή υα{ 672, Ρ]εᾷ ΠΗΥΗΗΗΙ2. 

οᾳάεπιατε οἀείςε οἱ ου] Ί4ογεῦ» 
αλχὴ δή, 7’ 0ο ἡᾳᾖοςο [έν 69’ 20 

ογζ 1ο (ασ μΙογΗ2 ο ΔΥ]: Τε[ῥομάεῶ2. 
ή, ἐπ ή, [ος 1ίς Τέ[Ρο”/ᾳ εοή- 

(ΙΡ, ογάα1, (7 {1Η : υοΗΠί ᾖ0- 

7165 εὐ// ενα! [ομάα, «9 [11ήγα ζ0- 

σπο[ζμαή. δε ῥος βα δε Ίηος 10/0 ὐ1γ4- 



1238 ΤΕςΤΙΜΟΝΙΑ 

Τ242.4440Ρε { υερίῳ ἠρίεγή [ογ6ς, 7” 
ογ(]α//06” [οἱοΥΗ22 {γα μεγή, Ῥεγ- 
ο ϱο/µἱᾳ, σ5’ οαῦη] ΓοΙΘΑΗΕ, μή {η- 
ημέῖς [εγά/ γε, 

ΦΕΤΙΗΗΝΙΠ1 γ,ες]ορ.γ{σἰ]. 
Ἠ]επια ΟΠια! γεΠ!ῖ ἰαΏ1 ςΑΓΠΙΠίς 

τας]. γα φα (ηήηάπα [ή, 65. [εἷά 
βετ λεία μη: αἰκΗ εί, η μῷ φο 
/ΑεμΙο ἠρργάγεί : 3» ὁ οἱ 1Η, 14 
ο ζει, πο. Λο ΙΟ.» 
μάξ ε[[ε «4ο πο, πε αλα: ως. 
177εζΠά/ 9 4ροῇο. 

[άεια 1 ττ1. Ἐπειά, Ὑπ1ς. 
13/47470 τια{”” αἰ]γ/ασπα γα ἀδμ/: 

(14 4ο σεπεγά οά[Ιπαπάέ [1 41 
{4ΡΙΕΝ, οἱ ΕΗεἰοπέι αμί ΡΕΥ{ΥΟΤΕΖ , ωί 
1}, φηρία πα{ ο αυ) πεη/ῷ αρρείάώ/ος 
7΄αγ7ο αμέζογ ϐ(/.ὁ εἰ εἰ ϱ/ῇ Πλεορ/ε- 
Φα7ᾳ 5’ παπα Μγέγεη 1116Ησα 7, α 
7κεογΗήΑ {γάόἔμα οἰγηροἱοσία. 1/1 μαί- 
τει, Ἔπο τῆς µαρίαι ρε] οΥΗ/.ΛΑΗ {γα 
{2241 βΗΥΛΑΟ» 1/6 /ἐσοΗέ1, ΓΗΤΟΥ οἵ {-. 
Γαπία ἁ{α{Ηγ, {ος (Ιεγοπε (ιό. ε αλμί-- 

πα ίοποι 
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411076. Ἠωμ]ε Ρα πα 01 Ἠοῦ1έ 

0/γ/ 4 αμ, (Υκοἱ (Ὁ Ρία1ο ΠΕΗῤΥέ- 

(11/7) 4 Γήγογε ἀἰκογ ή, ΡΥΟΥ[ [ΗγοΥ 

ο {0162 10η /ακήηε υεηῇ- 

ζ ο/Η6Υ/ 4 ΗΗγΑή2. 

| ΣτΟΠΙ. 

Τῤη 1ο [ηήήγα βαζω : 41ΐ 

οσο, σέ [2γήρΙμΤά, αμ 67Η :14 εί φ1- 

{177 οί, υπ οδεἰί/το Κοὔμα υἱά6- 

1. 7 οἱ υἱ αἰ) ἀἰωιηή, πο ΜΗ ΤΗ, 

ευ! εν ολα” Ιή16Υά7Σ {/ζήμεεί 4. 

[η Γοἱήε αμ/621 ῥα/7ραγΗ7Σ ὁ 10) ἠα”Σ {0- 
ἔενε{οεγε, }4ΗΥο Γε[ζ1(1Υ. 

Οατμιίπα νἰγσο] ϐ) 44 εἶμ Τε/οη/4 

ενός [ζήδοδά/ ην. ησο Ὅετο ΓΕ βεππό- 

706 ἀἰᾳΐᾳ εῇβ: πα» γα αμΡεΙαΗμΗ πο- 

25 ϱ[β ο.) πα ΩμαηΙ{4,4άεο οέ αἲ-- 

ο ο αρ 
ΑΣ {Η/Υ ο) εαν 20 Ρε{21 η 

22ΕγεαρΗπα «Έ 0] σιοιὸ ϱ]1ά{ ος, βέλ” αμ 

6 ε( (ζηλε ία. ἔγρο ἡ σἰθύλλαι Μ//σιν βελαξ 

«κογἍ). [πάς εί, ἠ {σπα οµ417 ο/{ 6 4/- 

στη; 1 εἰ ἠπ/[ρήαί αίΩ. δαπέ [αεάή, 



140 ΤΕςΤΙΜΟΝΙΑ 
ο/{1 γε[Ρο”/: {γα Ρ]μς 11/0 εἴ- 
{1422 εοΗ16Υ] [2η ύ 1: υπ ε Ὀεησί- 
[1 αἡ, Ο 110 Η/Μ αλ οε ή, 
ο/ ΕΠΕ, 46 11/1 ΓοΙ1ε7Η «Όο- 
ο7έῥοπ/α ὁὐγήα. 

[άειαῖα ντ. Ἐ πείς. 
«Β6πε άμ/ε7. ὁ γήα ία {Η, εκργο (ή, 

«{ασμαμ αμ ε7{622 46 ς- 
ἔρῳ {/ῥ/γάΣ υαίος. Λα”, “έργα αξκ/- 
2720 ὁ 1 γήα ἀἰζτα εφ πα αἲ βελὴ, 14 ε/ῇ 
1} 6ί {61 61141. «5 οἶέα Ε)Ι7Η σιοιξ αἴεος ζ1ς2/. 

Τεεπι. 

Ώειρ]οῦε (αἰαιοί] ὁμύμμά ῥα, ς”» 
6/7 ΡγοβγΗ2 ΠΕΠ Ρα : ία εη 

1 εΤμΜΗ, ΙΓ ργα ακρη {η {εγίέο, (αν 
0721165} αΤΥΟ (ή Η0γ [εογ ο ή 
(0372710741, (9 ΤΕΦΗ/ΤΗ 4 η πά ή1 [αΐα 
«Δο77άμΑ εο”/ογήρία, 65” 71] [ο ομ/ ου 
ση ή,αδ ῥας (17ά Τά ἆἱορ, ζ ἠοεί 
{οσα ἀ{ωαίμγ: ο Γ47267 πά]ὁ (0η 
{ΤΗ 472 [με μα Ἱ αγ ΓΕΗΡΟΥΑ: 
αμγα([ε, αμ μύγου δὲ} μπας εοπ//α{ ε[[ε 
οβι{ ος. ΓΙΟ 1γο ἕ ΥΙΡΥΑάΖΑ 

οο(ή1 
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(γα [ο1ρ/[[ε, φωἱα Ρο; {70η 
ο4Ρο)/ἡλήᾳ {ερ 1Η 40 [εγαἨέ 1ὔη, 

αρμά Εηγέβγκασ {/μΙαηΣ {ρα {ΕΠΙ 
ο Γπ{ ογήήΗ. 

[ριάεπι. 
1 οπσαίια {αεετάος] οἡῤ)ήα. απο 

4ροῄίο Ρίο 4ὔΠΟΥέ ἀμ/οχΗ{, 7’ εἰ οὔ/Η/ΗΕΡο- 
(ζοπἑ σα μοά συε[[οί «τμ. Πα βάΗ/ή! 

γη» 1410, (2 οσα! υ/α2 Ρ0- 

Ρο(ζ1, (10 4Ροΐ[ο τε[ροπάὔ, Γ1ρο[[6 (ρεγ, 

{ ΕνγΙῤΥκαν2 {1 α, ο φμα ῥαὔ//αδΗ!, 
ΤΗ έγΕΙ, 5 ο) 1Η /άή2 ο] ογ6/. 

Ργο[εέίᾳ ἐσήμγ (47142 {ΕΖΜΗ»ς’ Ισ άε- 

]εέῖα εοτροτῷ οὐέδης, υἱ/α {ή [οἱα00- 
ϱ6 γε. Ο ποά ο με ΕΙ εὐζΗΟ- 

ή, πμ], μο )221/6γάΗ/0776 ϱ0701- 

72013, 6{ ερ//οἰα 211/2ΥΗΗ,ΟΥεία ΙΙ 0 

72070 /ς/Α(ά72. /ήα 1/ᾳ ού γα (Πά72 εΤΑ{ 
οἷο » εἶσ ἠ(α) {η λογ/Ε71” Υέ(οἱ ία ε[. 
77πάε ο” Αέσ/Πέ, Ράε ε[[εφήα Ἴλος 

η. [115 (0η)ρ// ο ά {πεεπ[ο 4Ροιπώ 
{Ε11Ρ/ο ᾖλάο Ἱκορμα7” αἰα{ὲ [ηπέ ΜύγηυἩ- 
{ρῤες τν ου 1. 



7 
ο. α,-ᾱ- 

τ4 3 τεςΤτΙΜΟΝΙΑ 
"απάοτας «αρ. Υτττ. ΗΕ. 

ΥΙ11. ΟΓ16. 
Αν ς : ος 

ο 1γ]α σεπεγαΙ{έΥ αζῶμ/ήγ ο/16/ε- 
ρα Ὅ/ (ο) μα σεσα. λος «8 0- 

100 {6172076 1} 012, ρωλίιὺ (σα) 4662 

71/ήράΠί, Φα 1) ει72ΕΠΕΕΡΣ. πο μάς 
ΓΗ ήΥ, ἠμ]α {ωηρα”” ο 11 1167 01 - 
1 1οργεία{/0/έΡάΜΗ, η 1ὐγής 70 /- 

114 [011. /ΗΗ επα 01/1 υΙΥ ΡγοΡήείάς 
πλε] α{ες αἱ {ήγιυε{γοῤῥεία: ία ο)1Η 

[οηήπαργοββείΖ: ο γα υουα{μγ. ο 
07η οχ ο{/ᾳο,ποη ἐκ ΡΥγοργλεέΑ{Ε υοςᾶ- 
δα] ο. Ἴ λες {ερ ἐργἠκα 4οσ1ή{- 

2 αογ ύλη Ιγαάμηίητ [ή[[ε: φα- 

Γ2ΡΤΑ 4 Ῥεηβο μΗ : /δεμπάα Πή0}- 
(α : Μεγ] Ἱ)εἰρβίω 77 ΠΕ7ΗΡΙ0 1)εἱρῥίΩ 

Ρομπ σεπίία, μα απίε] ΤοιΖηά ῥεία 

υαιραία εῇ, εἶα ΡΙγήος Ὁ6Υ[2/ οφέ- 

γ) [ῶο Ἠοήρεν {έν φματία (177- 
λέγλα 1 ]1]ία : ία ΕΥγΙµγκα οῦλ/Π6 
Ετορβγία ᾖ βαὐγίοπε ογία να Ας 
{1/7 Ρε ε{1ύ1 πα Παμαία εί ΡεΥΗ/ΗΤΑ7Η 

ο[[ε ΙΙ γοίώ7, ὖ- ΠοῦλεΤΗ2 11ΠάΑεία 
πο ΓΡΙΜΥΗΤ2. 

πο σε : ν΄ σπππν πο ετνρνας ο” - . -- 

. ενα ὁ . : ω « ι . 



ἤ 
Ἱ 

ἴ 
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ΓρΙΗγΗ. 1 }/όέά αμ{ 67 ΣΥ ΗΡΥΑάνΦΗ1ά {1 
 ε1εα {[Ια,εἶρω {εμία [ή εαν ήπα. 
δοχίά δα7Ιά, 04 ὁ ἆ7βομο/έ ζιᾷα εί 
4720 1/14, υπάε [1 εοσποὔπα/ῶ.ε- 
Ρα (77474 ΠΟΥΗΠ6 «47λάίίβεα 
00/7 ᾖγου αἲΗ Ἱ ανη πο Βγ{ζο. 
η ομβέῥς επί ἀεηγεία δρηραπα ϱὔ[0Υ/- 
ία. [ρα εξ (η71,άεφ μα 7 ησΗ, 
| ήηρα (άμα) ή {1 (1Υ α)1. 
ιά 4167 (77μάπαά α οία(ε (1112 
ἠμ ο (αὐηραμία, οἱμη ΓἐρμΙα η» 

{η δα ρε ”74Πε/. Οεταμα ΕΗοΙε[- 

ῥομήίᾳ {πάστο Ἱ Τοἱάήο ΠΑ/ά, (14 (0Η 
{ΜΥ δοἱομῷ σσ’ Ο7// [ωε» {7ΡοΥ/ύ η. 
λομά βγγσία,ηα υααμαία ϱ// «4{η- 
ΟΤΑ: ἀορζμα ] {ὐΗγία ΠογΗήΠέ οὐ - 
Ἴέα. ϐ4Υ72 ο εάΥ πα εΓεγη- 
14η: 17 11020 46 Ἴλεο (7 αε (το, σ” 
επ δα η τα [/[[ε 1α7ήεβήρηε» 
(ο γούαΣ{Η2. (ε(εὔγΙοΥ {62Η {1 ΕΥ έ- 

εν αα αςοὐ/ΙοΥ ΕΓΥΥΙΡΤΑά Ρετβ/ῥείΗγ. 



ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ 
ΙΠροοιΙ τον Έτ του. 

ά ἳ ή .Ιουλλίάχοιυς ξησμους. 

Ι τὸ δι σι ) ἀμάγιωσιν ἅν Ελλίωικών γοαφών ο- 

ων ρς ος ὃ σπογεῖγ, πολλίυ σι ὁ ὀκπελᾶσι τίιὼ ὠφελειαν α αργα ζεται, 
ὶ ᾖ Ε 

ος ος ον ἄτε πα κριςή οι αἲρλ ταῦτα πογήσωνταις ή, 

εὖ Φρονοωώ’ τας Φέοσηχει θολάζεΙ ανα, δ]πλοιώ ἐ- 

κάνθε τὸ κέρσὸς κερδα/νούταις, ἑαυοες τε (9 ις ἐνγυγχαλούτας ὠφελεῃ ἆαυα- 

μάγοι. ἐδοξε Ίνμω δίΦ τὰ ᾖμτο κα κιξ, ἴοις δηπλεγομένοις χρήσμκοις ασοροίζιω 

εὐθλσκομά εγοις 8 συ γκέχυμένοις, σίω ζύτων αὐ }άγγωσιη και | ὄρπγνωσιν Εγογ- 

πας, εἰς µία» ο. 6 Ὀρρονία «κιθέαθαι τ λόγου" ὡς αὖ κα ως ως 

α)αγινὠσκοισ! ΨΟΥΤες, τίω έ ἐξ ἀνταν ὠφέλειαν ούτοις ὄρπορα θεύωσιν, ὅκ ό- 

λίγα ν αὖ αγκαίων χα] 1 4 θἨσίμοογ δηλοωῶπες, καὶ Ἰολυτελεεέραν ἅμα καὶ 

ποΙκιλωτεθαν τὼ λα τείαν οἱ σᾖργα ζομιεγοι. καὶ } 29 αἲρί τε πα ζος, ᾠοῦ, 

χα) οἰγίν ” πνεύμιατο ος της θείας γα ζώαρλικης τοιάδος ἀθιδήλως δασαφξοι” 

ὤε, τε πής ὀνοδρκου ο οἰκογομίας ς κυρ ϐ θες (4 σωτηρος ἡμ δι μα 

σού της όκ παρδόν φημὶ Ἀβεύσου Ἀρνήσεως, οτ παρ ̓ ὠμπῖ τιλεθεσῶν ἰά ια- 

στων ' ὡσαύτως ἅ ζωοποιῦ παθοις ἀὐτὰ, καὶ α ὁκ γεκρῶν πθιηµέρν ἐγέρσεως, 

κολ της μὴ λέσης αλυέοθε/ χθλσεως» κο] αὐπαποδόσεως ὧν ὃν πὸ βίῳ σύτω έ- 

ο εάξαμε ἆ ἀπανπες, ὤθος σύπι ο ον ταῖς Μωσα[κα]ς εαφα[ς,κα] ταις Ἕ 

«οδοφητῶν βίθλοις ὀηλόμενα αἲξὰ ἆ τῆς κοσκεικήῖς κἸέσεως, σης αὐθρώπου 

σπλασεως , καὶ ὀκσ]ώσεως πῦ ρραΦείσου καὶ αὖθις ααπλάσεως, πρανως 

ἁίᾳλαμθαίοισι. αν ινών ἠρμζοῖ, ἡ ϱ ἴσως Ὀλνήσομάνων' ποράλως «θο- 
λέρίο. καὶ ἁπλὼς εἰσεῖη, ὅμα κρώ ὧς οις ὀντυγχαδοντας ὠφελεν δωῥαγται. 

ΣΕυλλα! Ὀίνωω , ὡς πολλοί ἔγρανα) , γ}ῤνασιν οἳ δ[αφόροις τὗποις καὶ 
χεόνοις, τν ἀθα ὁμον δέκα. Σύλλα δὲ Ρωμκα]κὴ λέξις,ἑρμζωώευομλένη «δ9-- 

ρης, ἤγρωυ μας. ὃδεν ἐγί ὀγόµατ αἱ γήλειαι μια)τἼδες ὠγομιααθηστυ- 
σωστή ομὀ, ἡ Χαλδαιαὶ η ρω ή Περσίρῳ κυθκῳ ὀγόμαπι καλνμένη -- 

69η, ὁν, Ἡ ύοις σοι ὅ µακρριώ του νάε, ἡ Ὁ κ Αλέξανδρου τὸν 
Μακ δὂγου 

το πσπαηπς σππεσὴ 
« 4 - : Ί 



ΜΑΕΟΙ  ΑΝΤΙΜΑ ΟΗΙ 

Ῥκ ΓΕΑ τΙο ΙΙ Ν 9Ῥ- 

Οία Ον]. 

ΙΙ ΟΚΑΕΟΟΚΥΜ {[ΟΠΡΙΟΤΗΠΙ ]ε1ο πιω ἶταπη αξ- | 
ξεῖτ γλτατεπῃ, Φαἱρρε αι ο πι ]τασί ση ΤΕΓΙΗ1Η Ῥετ]- | 
το5 εΗ]είαϊ «ο5 «1 εἴτσα εα εἰαῦοίαπε: ηυ]το π]αρ]ς 
εομηεηίτ «ο5 α 1 {βρίυπε, αΠΠά ματι ΟΡετΑΠΙ ηᾶυατο 
ἁτμίηῖ5 Πεεετὶς, 1π απ Ίρις 4ε Ώςο ὃς αε 1 ας αἆ 
Πιομ]ηής {αἱατεπα ρετΏςαηῖ , ασατισ: ευπα Ηης σο- ᾗ 

ο πλ ολ ππαπα Ίπετυ η΄ εοπ{εφμαπτάς, 4ο ὃς {εἲρίος δι αᾱ- | 
1ἱος Ίπήαίε ροβυπς, Ἠας ἆε «α{α γΙ{απῃ εἰῖ τα([ῇ, ὁς δΙΡγ]Πηίς οτας.- 
115 (1η ααΐδης εα αμ ἀῑχί οοπεησατης}) {αηιαείσα δε Ίπ γωϊστίαπα π ΜΗ, 
ἀἰ]ετετε ( αποπίαπι «3 αἰὶοφιεῖ {ρατίᾳ εχταπῖ,αἴαιΙς εοηΕι/{α) νι ]οέλοχ]- 
Όυς αἆ {ητε[Ισεωάατα Εαεί]]οτα Ππε, αἴαιιε ἵτα Εαεϊ]ίοίσπι εἰς γεἰ]ίτα- 
ἔεπα ραΓΊαας: ἀςο]αταπί επἶπη ποῃ ῥαῖισα πεςε[Ἰατία αταις γη]ία, ὃς εχ- | 
ζεἰεωιίας ιπαρίδηιε ναζίπαι ορις οΠείμας. Ναπι ὃς ἆε ραττς, Π[ἱο, 
ὃς (ριτίτα [απέϊτο (αυ ἁλιῖπα [ὲ, αιιεοτοῖε υίτα τη]ηϊτας } 4Ρεττε ]ο- 
αυ υητας :1ξεπιαυις ἆς αξτα 1Ώ «αἴῃς γίτα ἀοπηϊπϊ Ὀσίαιιε ὃς {ετατοτίς 
Πηοβή σου οΗκπΙςστι, νἰάε[ίςςι ἆς εἶὰς οκ αἷπια γασίπε σεῃς- 

Ἱ.. ταῖἸοπε, ἆς ΠἹοΙΡοτα (η {απατιοπΙδΗς: ἵξεππσας ἆξ ν]αϊβςο εως (υρ-- 
'.. Ῥμσιο, ας τε(αττεξείοπς α πιοττμἰς Ρο[ῖ επά παπα, ὃς ἆᾳ Εατητο ἀμά]ςῖοι, 

αὃ τεπ]μηετατίοπε εοτπι αυ ποβτασι ααΐδανς ξεσστίτ ἵπ Ἆας γίτα. 
Ῥτατεεα- φα: Ἱπ Μο(αϊεῖς [οτῖρείς γατυπλαιε Πδτίς πα σεητυς: άεαιε 
τημπάϊ ἐτεατίοης, λοιηϊπίς ξοτηιατίοης, ὃς οχ ῥᾳταἁἰ{[ο εἰεξλίοης, ὃς 
Ῥοίτο ΓεςίςαίΙοηε: ἄε Ε15 ἱπαπαπατεδιας εχρ]ἶςαῖς {επ ρίτας {πα Ες ο{ᾱ-- | 
εμ]15. 1 ἤσαιε δες ριστετίτα ἀἰςίητας, δε ἕατηχα νατίο ρταπυπςῖαητας» ΕΙ 
ατηίις, ντ Ππιρ]εἶτες ἀῑςαπι , ἱεξξοτες ποῦ ΡΑΠΤΗ Ίπύατε ροῇαας. Γι ἡ | 

Επεταητ αὐτέπῃ δΙΟΥ]]α (ντ π]εἳ {οτίρίοτάητ) ἀῑπετβς δε ]οεῖς ὃς | | 
εεπιροσίδις, πππιετο ἀεοειη. ε[ταιςε λαῖως Υετδί σα ποτῖο͵, γτ {τ 1ἆ επα 
δ{0γ]ία, ααοἀ γαϊες. νπάε γΏο ποπηίῖης , Εαπηίπᾶ γάτες αρρε]ίαια 
{πης. Βείπια Εαῖτ Οµα]άσα, πας Ρετῆςα , αμ: ρτορτίο ποπιίπε ΦαηΡε- 
τα οί πήπευραϊα, ἆε σεπετς Ὀεαιί ος : αι αμἰάετι Αἱοχαμά{ὰ 

Πή 

κ 



σεν 

{16. 1. 

ϱΑΡ.Ι 40.199 

ΡπαΑΕΕΑόΙοΟ 

Μαςεάοπ]ς σε[ία ρτα ἀῑκί[[ο ἔειτας : ξαείταιις εἴης ΠΠεπεΙθΗΕΠι ίσα» 
ΠΟΙ , ὐά γίτασα οοπ/{ετίρῃς Α]οχαπάεί, δεευηάα δ1υγ]ία ξαῑε Που Πα, 
οσίς αωσηϊηῖτ Ἑὐσπριᾶςς {π Ῥτο]οσο Ἱ,απιμ. Τετιία Ὀεἱρ]ήςα, αμα 
Γεἱρ]ῖς παία ε[ἰ: ἆς αιια ἑοσυτάς οἴϊ Οµεγαρρίς {η µρτο ας Ὀλμίπίταϊς. 
Ο ατα Εαῖς ]ταἰίσα, τω Πηίδιις Ἱτα]]ά τ εία5 {15 ΕαΙτ Ευαπάεξ , 15 αμ 
Ἑ οπιᾶ Ραπϊς ἔπηυαι Ἱπρείευπα αρρε[ατάσῃ εοπώαϊτ, Ο μίητα Ετγ- 
τμταα, «4 οιίᾳ; Ἐτοίαπαπα δεἶ]απι ρτα ἀῑχῖε, ἃς αμὰ Αροϊἰοάοτις ΕΙΥ- 
τα ἡς αῃειεζατ. θεχτα δαἡλία, αἡ αχ ΡίοΡρτίο ποιπἰπενοςατυς Ρλγιο, 

ἆς οια {εΠΙρῃτ Ἑτατο[ίῃπεηες. δερπια Ουπ]σα, αυ ἀῑεῖται Απια- 
σα, εαάεπας Ἑτορλ]]α, 4 πο Τ2ταχαπάτα. Ύιτριίας Ος- 
αησαπη Ώείρποῦεη αρρε]]αι, Οἰαιςί Π]αιη. Οέἴαμα Ἠε[είροπείας 
Πάτα ἵῃ Ρ8σο Μαιππίίο ,αριἆ ορρίἀα]ήτη Οετρίείαπα, φυοά Εάῑε οἶἷπι 
ἵπ Πηῖδυς Ττοσάίς, τοωροΏΌ 5 δοἱοπίς ὃς ΟΥ! , Πευεί {εηἱρβτ Ἡςτα- 
εἰίάες Βουτῖεμς, Ἀίοηα ΡΗτγδία, Ὡεείπια Τ{δυπτίπα, ποιηΊας ΑΌιΙ-. 
Ώσα. Ἱταάσης, ΟυπΦαϊμ αἰτη [Πε οταομ]οσαπ] {ποσυπα ΗΌτος πουεία 
Τατου]ηίο Ρεϊίεο, αὐΙ τήΠλ Ἑ οπιῶ τεσηαῦαε, δί Ρίο 116 ἵτεςςηῖοφ 
Ώμάρρεος ρε Πε. απιαπε εοὐτεπΊρια {αϊ[ες,δς πε φυἱἆεπῃ 1ήτει{ο- 
σαϊα, οὐ παη εΠεηε αμ 1η 1]]]5 «οπΙπεΓεητΗς, ετεπιαι]ς 151 τγες 
εχ 1115 μῦτίς. Αο τισ[ᾳ5 ἵπ αᾗο σοηρτεία τεσί{εχ τος ουτι]ές, ἱάςπι 
Ρτεοίαπῃ ροβυμἶαας. Οµπιαυς τατίωπη ἀείρεστυί ἱναδίέα ξαίΠες, οοΠ]- 
Ρυ/Ώς αἰίος τος. Ὠεϊπάς ἴετίίο 1ε]ῖαμος τες αΏετεηδ, τερεπῃ αάῑς, 
1άεπὴ ΡίςτΙΗΠ1 Ρεῖςῃς: {ςά πε «ο5 4ποσ!]ς ογεππαϊυῖαπη ἀῑσεῃς, πἰ(ῖ 1]ε 
εωοι. πως τεχ ]]ος ἱερῖτ: ὃς αἁιίτατυς, ἀεθΙζ ρτο εἰς «επτυΠη 
Ῥμ]Ηρρεος., οοσαυς α Π]1τ. [πτειτοσαιΗτ. εείαπα ἃς α]ῖς. Π]α τεηίη-- 
εἰαιίτ, {εηςαιε Ἠαδοις Πηλ]]ες αοζΗΙΠ Φὶ «οπου Εαἱπεης, πεοας 
αὐίοφμαπα «τΠῃ τοτυπα {οἶτε Πης ἁαΙπα ΡείσΙοΙοΠς, ποππΙπο μαι 
σιίαπι ποηπα]]ος εχ ἀἰπετβς ντρίδιις ἃς ]οεῖς εχεερ][ς , πα {ρῇς ης- 
ἑε[ασ]α δε εοπά(1οὶ Ὀἶ]]α γιἀεὔαπτητ,εα ε[ε οοἱ]ρεπάα: 1ὰ αι ο ετίαΠὰ 
ο μαιπρείπαμηι Εαόξυαπα ε{. Ο μοἆ εΠίπα γεια ἁἰμιπίτης ἆατυπῃ ετας, τὰ, | 
{ῃ αὈἁίτο ΡοΏτΙπη ποπ αταίς, Οπιπίυπι αὐἴεπι δ1ογ ατα Εδτί χε- 
Ροβι{ ἔποτηηε 1η Οαριτοίίο ΡΗίσα Ἐοιηα, Οσα δ1δγ]ία Ηυτίς αὖ- 
ἀῑτίς, πες ἵη γυἶσις Ρτο]ατίς: φποπίαπη αμα η Ἱτα[ία επεπτυτα {οτεηῖ, 
εα Ιδἱ πιαρὶς ρζορτ]ς δξ 4ρεῖτε «Ποιτοπτυτ, ΑΙ] βμείηῖ οιπηίρας ϱο- 
σπ]τῖ, δε οί Ειγτλτάα ἱπ[οησάρτας, παδεητ Ώοςα Ίοςο Ώοπιεῃ, 
4:ο. ἶοςο Εαῑεῖρία πΗπευρατα. ΑΙ] ετυ]υπῃ ααεοτίσποη αδεης, {εὰ 
ἱπάμΠπ6ί (ης, Ἑἰσπιίαπας α]άεπι, σασί Εωῑτ ποη νυ]σατίσ ΡΏΙ]οίο»ν 
Ρ]νις δὲ {αοετάος 1115 αοά ἀῑχί 6αρίτο λα ΟµτΗ ζωη ατετηή Ίήπυες 
ποβίσαπα ἠπτμίτας {η (115 ορεπίΌις εχρο/ω1ες{ογἱατπ) ἀῑ στα ἃς Ἱπεβα- 
Εαρῖ1 σἱοτία, εττοχίδαυιε Ο1ά: οἱ Ἱπαρεπ]τίαίη Υα]ιὰς οοπ{ωταυ]εγοταείοπα 

1 αιἰηᾶ 

| 

| 



1 ΣΙΡΣΥ1ΙΗΙ. ολ Αβς, 1427 

λακεόδόνα λεμρΚάνη θθειρηκέναι, ἧς µΗΑΡΥευᾷ Νικαλωρ ὃ πθι Αλοζαδρ» 
βιὀψίσρησας. Φευτεραι Ῥίδυλλαι, ἡ Αίδυσσα, ἧς μνήμίιω ἐποιήσωτο Εὐραπ- 
δις ϱ) τα] φηθολό]ορ τῆς Λαμίης. σοίτη Δελφὶς, ἡ ὂν Δελφοῖς πεχθείσα 'πε- 
6ἱ ἧς εἶπε Χρύσιῶπος ὧν τη) «ἳθλ «θεότηΏς βιθλίῳ, τετάρτη , ἡ Ιταλικὴ , ἡ ὁν 
Κιμμκρία ᾧ 1παλίας ᾿ ἧς εος ἐλῥέτο Ἐθαλδρος, ὁ ὸ ο) Ρώμη τὸ Πανός {ε- 
ῥὸν, τὸ καλόμάγον Αδαῇρκου, κἆάσας,πέμ”ηη , ἡ Ἐρυθρα[α, ἡ 6 αἳρὶ Ἡ Τρωῖ. 
κοὺ θθείρηκί]α πολέμων ' «ἲδὶ ἧς Απολλόδζυρος ὁ Ἐρυθρα]ος δα θεδαιἅται. 
α/. ος / ε / »/ / ! το | / ἔλΤη, ή οιμίανή κυέκῳ ὀγοµιΩπ Καλθμένη Φυτω,ῶρι ἧς ἔγρανΥ Εραραδε- 

ε « /ι / { λ / . 

γης, ἑθόδμωη, ἡ Κυμα]α, ἡ λεγρµένη Αμαλδεία, ἡ καὶ Εροφίλη,Φρά τσι ἃ 
ᾗ 3 τν ω 

αραξαφδρα. Βιργίλιος δὲ τω Κυμα]ανν Δηϊφοδίω καλεῖ, Γλαύκου 9υ- 

γτέρα.. ἐγσδη ἤν Ἑλληατογίια, τεχβεῖσαι ον χώρο Μαρμίσω , σῦρ) τὲω πολἰ- 
/ ατα Ν / ιο. μμ νο, 

πνίω Γεργέπον , ἡ ἃ ὀνοθχας πὸτε Τρωαδὸς ἐ τύΓχαεΥ, 9) Καὶροῖς Σ9λώγος ϐ 
Κυρ», ὡς ἐγραναΥ Ἡρακλείδης ὁ Πογλικὸς. ὀνγατη ἡ Φρυγία. δέκατη, ἡ Τι» 
Εερίία, ὀγόμαπ Αλθοιωα]α.φασὶ δὲ, ὡς  Κυμα]α, ὀνγέα βιθλία χοησμὸ 

ἰδίων «Ὠθθσεκόμισε Ταρκυνίῳ Πράσκῳ, τε Τέωικαυτα βασιλεύογτι ἡἶν Ρω- 
ῥα]κν ««ρα}κιάτωγ, Φοκαχοσίοις φιλι σπα[οις τα αυτα[ν ζητήσασα. κα” 
Ώιφρωηθείσα δὲ, καὶ ὅτε ἐρωτήθεησα ίνα 69ἱ {α ὂν αὐποῖς Βλ9δμάεγοι πυρά 
εν ὧν 3 ρ / ο σπεύσει [ ο 7 ; παρέσωκεν ἐξ αυτων πεία. αὐῖς ἕ ὁ ἑτερα. ῳρούδω ὅ βασιλέως, Φροσή- 
γεγκε α ἓξ βιθλία τὸν αὐτὸν ὀλκὸν ὄλιζιπήσασα.. ἐκ ἀζιω θε]σα ὃ λόγου, παί- 
Ἀί ἔκαύσεν θά ποία. εἶτα κ. ποίτου αὐαφερομένη ιν «Ῥιλέφθέντα τοία 
«Φσ9σηλδεν, αἱ ῆσα Τὸ αὐτὸ Τμήμα, λέρυσα εἰ μὴ λάδοι, Καἰὰν 8 αὐτα. το 

Λ ε ο] ι . ων ὴ / / ι ε Δ » 

πε, φασίγ, ὃ βασιλόςς ο/τυγὠγ αυπις, καὶ θαυμάσας , ἐσωκεμιέν 1 αὐ» 
τῶν ἑκατον φιλιππαῄοις, καὶ ὀκομίσατο αὐτὸ , παρεκαλὀ ὃὸ αρὶ Ὁν ΦΙΛΩΥ. 
αὐᾷ δὲ ἀπαγ[ειλάσής, μήτε {δὲ ἶσοι Ὑ ἐμ.Ώρηοδέγτων ἐγάνήτε στ δύχα ὀ/9ου- 

ο »ϱ/ λ/ 2ο { » / ! ν / σιασικοὸ Όιδτον εἰδέγαι" ἔ ὅτε οὲ τίγας ὁκ δα φόρων πολεων καὶ χωθκων 
ἐξειληφέναι ϐ- γοµκῶέντα αυτοῖς ὀύαγκώα Ὁ ἐπωφελῆ, καὶ δεν ἐξ αὐτα)ν 

νο / ο / 4 { Δ .) ο λ ε 

σωυα]φγζω ποιῄσειοδαι ΄ Πάτο Ἕεγισα, κα] πεποιήκασι. 7 }ὸ ὁκ «ὲξ δυὲν ὡς 

δη θῶς ο γῶ κείµκγΟΝ ἔκ ἔλαθε, πασῶγ  Ὑ Σιθυλλὠν Ὁ ῥιλία, ἀπετέθη- 
. . 

Ὡ ὃ σιω ον πα Καπττωλίω Ῥωμης πρεσβυτέρας αν (ἆ αἃὶ Κυμαίας καΐρκρυ- 
» α » ε .) 2 / 3 

θέντων, καὶ ὁ ὁ[αιδυδέντων εἷς πολλοτξ ἐπειδὴ ζὲ συµθησόμιέεγα ὂν Ἱπολία, [δι - 
, δὴ 2 { »ἃ 

κὠτερα καὶ πρανώτερογ ὀνεφωνησε" ἂμ 3 όλων ;γωῶθτων ἅπασιν. δα, 
νο / / πας κι ος .. ! 

α ὁ ὃ Ἐρυβρα/ας φθογεραμμένα, ἐχά το Ὁπὸ ὅ χωβαν ὄηπκεκλημιένον 
ο να Λ ΙΑ.» 2) , 3 [ ο / »λ . / Ἀ] ανΤή ὀγομα.. ἴκ δὲ 2 ὄψλα ὁκ. δηηγράφονται ποῖα ποίοις εἰσὶν, ἀδίφκολτα δὲ 

, ] ὲ.ε ο» 

Αα θέσήκε, Φιρμὶάνὸς Ὀίνιω ἐκ ἀθαύμιασος φιλόσοφὺς κὰὶ ἱεραίὃ ᾖἩ «θολε- 
πθένος Καπτωλίσ μόμενος, ὤθὸς τὸ α]ώγιοΥ ἡμῖν φως του Χβλσον βλέψας | 

ὁνἰδίοις Ἠθνήμιασι, ὰ εἰρημέγα { Σιθύλλαις σδρὶ ἃ ρρήτου δδζης παρέηκε, 

αἱ τί) ὀογίαν ᾧ Ἑλλίωμόις πλαῄης δἐωατὼς ἀπήλεγξε. καὶ ἡ μὲν άωτὸ 

Κὺ 



ΡΝΒΑΣΕΣΕΑΙΊΙΟ 

ἔντο)ος ἐξηγησις τῇ Αὐσονία Ὑλὠήμ, οἱ δὲ Σιθυλλιακὸὶ ολοι Ἑλλασι φὼήῃ ἐζ- 
ζωέχθησαν. ἵνα δὲ ἠὔτο μὴ ἄππσυν φα/γηταῃ, μδρτυεαν τό Φθομνημονευδέγ” 

πος ἀὐδρὸς παρέδοµαι, ἓ ἔχουσαν Ἵῦνδὸ τὸν όπου. Ἐπεὶ ομὦ Ὁὶ παρ ἡμῶν εὖρι- 

σκόμενα Σιβυλλιακά, 6 Αθνον ὣς εὐπδρασα, τοῖς νοσοδσι ς Ελλίωων εὐκαῖι- 

φρθνητα 6: ({8 }ὸ ασια, μια δυκαί ) διὰ καὶ ὡς παέτων Ἡ ἰλων μὴ στω-- 
ὄόγτων τω )ἀκοίθέαν ἅ µέπθν, αφορα ἐχά τίιὼ πῖςιγ. αἰπα δὲ αὖτη Ον 
Θχυχάφων, ὅ συμφαισαύτων τή ῥύμη ς λολοῦ, ἤ κοὶ } ἀπαιδεύτων Ἄρομε- 

(ωγ, ὅ τῆς ποοφήτιδος. ἅμα }ὸ τὴ τή ὄηηπνοία ἐπεπαυτο ἡ ἂν λεχβέντων µνή- 

μΗ. ιός ἃ καὶ ὁ Πλάτων βλέψαε ἔ ἐφηιδτι καζορθώσοισι πολλαὶ Κο] μιλάλα | 
ρούματα . οδὲν εἰδτες ὧν λέλρισι. ἡμκεῖς οωῦ ὁκ. ο κρµιαέντων ϐν 
Ῥώμ Ἀπὸ ος «ρέσβεων, ὅσοο ἆμυοτὸ «προ ήσομεν. ἐξηγήσωτο Ὀίγωω 
πρι τν αὐαῤχου οιό Ὅμδε, 



1.τῖπα Ἶ]ε αἱ ἆσπα , {εά 51 υγ]αἱς γετβδας ασ κεα Ἱπσια οἰτλτίς. Ας 

Ώς ομὶ µος Εαἰ(απι τὶάσατις, εἶας τε[β(πιοπίπα αάάῃςαπα , φποά {Πς 

Ἰαροτ. Επίπιηστο αλ; αριιὰ πος ΕχίΑΩΙ »1θγ]]ίπα, «4 πόΠ {οἶυπι ΤΠ” Εμηε ο. 

ο 11η υἱ]]ᾳ εοπτοππΏητς 4Ρ 115 αἱ ΟΚ216. [αρτᾶ πιοάυπι {Η{ρΙ6ΙΠΏΕ οµο φεί 

(ᾳποηίαπι αυ {ατα {μης. Ρτεςίοία υιάςπεης } γετήπηςείαπῃ αὐ]ά πο 23 {-αέᾖα- 

οἴπηος νοτί τειίπεης ΠΙΠΙΕΙΟΓΗΠΗ εχλος πιοάος, παίπιις πάεί {ης - εν 0 

πίσης. ἵπ σαα(α {πε ποτατή], 4 {ετπιοπίς ταρἰἀίτατεπι α[ζεαυ1 πες]: Ὃ ων 

Ὡσσίπε,αῖ οιίαπα Ιπᾷσοόί Εαετιηῖ : ΠΟῃ 1ραμς ναι], οιΙ8 γΏα ΕΠ] 1Π” νεο 

{ριταίοηςε, εε[[αγεῖ ο ατοτΙΠα τοςοτἆατΙο. Αἴηιε Ώαπς οῦ.. οαΙ/ ΠΩ ἰ- «4πηῤριά» 

χίε Ῥ]ατο., νατςς πημίζας Πιβρηβ5αι6 {ες 6ΟΠΠΡΟΠΕΓΕ , π] 11 {οἱεΏτες «ο- ΤΡΙ 

ΣΗΠΩ αὖα ἀϊσαητ. Μος {ρίτης οχ {15 ας; Έ οπ]απῃ α ἱερατίς αἰίατα {η8, ης 
ουα: ροτετίπιης θάφαοείημς, 1ρίτως ε Ώεο, φαί ρεπείρίο «ΑτςΑΕ, {ο 
εἴατα ο{ζ, 

ς 1 



μι πριν, 4 ἕ.- | ΕΠ τος κ Έ δε ή η 
τω) 

τω κων, 
Φ / 

λεν 
Ἆρ ναό 

ΡΒΟΟΕΜΙΥΝ 

ΕΝ ΤΡΕΟΡΡΙο αι Μο ΕΜΜ, 

Φ1ΡΥ]]α,α ας εππῃ αριιὰ οατετας παείοηες, ΤΠΠΙ αρά Οἵά ος 
{μίτ ναῖςς, ἰ Ριιποίρίο {μα νατιοἰπαϊτἰοης, λοπί» 

πῃ σεηης τα ορίητραί: 

5. ον. «πο ΟΚΤ ΑΤ Ἐ5 Ροφήπεε,υἡήβί- 
ον 1 ) ' 

| 

Λα όα (νο ο)] 
{ 

ας ο πα οπλο ταπαὸ 
αν ο ο οσο ς 

ὅσα. κά μαίκο ας. ς[[ ουν υομς ᾗ ρα | 

Ἂ' ΕΥ ΠΙΗ8 αμί ὁ 

Ὡσ Άίου τος, [ηήσμε 
| {εωμ (ο Ργά[ιάο [α) 

{ΝοἨ [ουγηίζαιὴς ἔ θΗὲ ροη[ῥέοῖῖ οπυπίᾳ Με, 
(οΠΙΙΟΥ οπηπἰά ο: ΠΗΗΥΗΕ, ομπέ ίση με [μάΜεγα 
ΙΙ Πῃ, α[[α ΜΗ, ΠΟΥ αᾖθς {1 γερά: οὔ1Π65, 
Γης μή [οἶμ Τέρμα: 126, αἰῷμε[μργεῦτης, 
Ο/ΠΙροΓΟης "1397 ϱΠΗ{µ5, 11 (οΆ/[Ρίς! {ρ[ς 
ΟΙ ΠΠοΥ{α[{ποη αἰρεδίαδίδε υ][έ. Ἡ 

------ 



οι τήΣ ΣΙΗΡΒΥΑΛΑΣ 
ΧΡΗΣΜΟΙ 
ἩἹΡΟοΟΙΜΙΟΝ 

υ) ο” , 8 9 ᾿ 

Οκτ!) τν Θεοφίλς «ωθθς Αὐτολυχο. 

Ἓδυλλα ἐν Ἑλλησι καὶ ποῖς λομποῖς ἔθγεσι ρομένη ὤδοφηπς, ο Νρχῆ 

ο σῆς Φζοφητείας αὐτῆς ὀγειδίζᾳ τὸ ὃν αὐθρώπων 
λος λέγρυσα’ 

ΣΑ) ΕΙ 

κα Νορ Π Ο 1 ῶητικα ή 
/ ή φ{ ή, 

(ὄρχινοι, 65 5/ὲν εουτεον 
/ ε Αλί 

Πως (αχέως ὑψρύοε 5[2/8 τελού 

οχι ἐσορωντες' 

ἘΠσχοπον ὑμῶν. ΣΙ. 

, / (« (/ / 

Υαλσον  γλὠςην ππὐρεποτ]ζω, /Όρτυρα πὀωτωη, 
αφ λ «/ ὶ 4) δη ο 

ΓΠαντὸξοφον κάἰςην, οσἱςγλυχυ πγθ2 9Ραπασι 
” »ς ο Α- / 2 / 

Κάτὸετο ΧΗΥΗΠΗΕΡΙ [βοοτων πω ὁπο σης 
κ. 9) » ς ἓ] 

Εἷς Φεὸς, ὃ6 μθνο ρχά ν πορμεγέῶής, ἀθλνητοό, 
; 2 ἡ ς Ντ Εν τη 

Παντοκρ «τωρ  ὠθροιτος, ὁρών μόνος αυτος απὀμτᾶ, 
» ιν) ο ε ὶ / « / 

Αύπος σι Ε Ωλέπετα| ΡΗΤήςν “οσο (Έρχος απασήθι 
ὶ / αν» / 5 αΌ 

Τι, γὸ (ρέ δεκ/άτα! τον ἐποιμβο«)Ιο κα) ΑΗ} 



| | ος ο τὰ νι ος 

σος οσαςτσεστρη ὁ ; 

2 ςΞΙΡΒΥΙΙ 1 Ν.Α 
Οὐφβαλ μοΐση ἰδεῖν 9τοΥ ὠμίοροτον., ὃς πὸλον οἰκή 
Αλλ οὐσὶ, ἀκζίνων καυτενα) (ον η 

Αιιθθόποισηναι δειλατοὶ , θνητοί γεγοια)τες 
Αι δρες “ο ὀσηέασι λείες χα) θρκες έδντες, κ ἓ 

Αὐτόντον μόνο) ὄγτα σέθεο ὃ ή ἡγότερα χὸσαά, 
Οἷ μονος εἰς αἰανα καὶ ὁὅ α[άνος ἐ ἐτυ1θη, 

Αύτολυης 3 ἄλρητος : ἀπόμία κζατΝ Οἱ απδμίὸς, 
Γτασι βροτοίσυ ο) ονὼν ὢ κριτήθιον ο Φφάὰ χο, 

Της κακοθΕλοσεεύης δὲ το οξιον εξετε ια0νν, 
ΟΠ Φεον «ωθολιποντες δή) νου , ἀέναον τε 
Δοξαζῷ , αμτα) τε ο Ἴερμο ἐκατομθας, 
Δα/μοσι σα, λυσίας ἐποιήσατε , ὥς ο) ἆθου. 
Τυφῳ χα) μαιήῃ. δὲ βαδίῴτε χα )πείζονο 9ρ οέὼ 
Ευθόων ωθλληπουτες, ἀπήλλετε χα] δι ἐσιθώ 
Καὶ σχολόπων ἐπλανανθε, βροτοί παὐσασοε καίταιοι, 
Ῥεμεομόνοι σχθιίη .χα/ ;άφθῄει νυχπὶ μελαμη! 
Καὶ λίπετε σχοτ/ζω νυχτὸς ν Φφωτὸς δὲ λαθεοδε' 
Οὗτος ἰδου πθύτεοσι (αφης ρα πλαβητος ο σταῤχή. 

Ἑλοετε, μὴ ) σχό ζω δὲ 6ιωχεττε ασ] γόφον α[εί, 
Πελίς» γλυκωδερκες ἰδοὺ «φώος έξοχα Ἄθέμσπει. 
Γ νωΐτε δε: κα τοομκλνοι φάω 3 ο σήθεσυ ὑμδ 
Εἰς θεος αι, βεχα» ὦ αλέμοις,  σείσμαοιό ὑπυπέμπων, 
Ἄπεθρπας λος, λοι (μοι, χα] κήδεα ,λυγρὰ, 
κα γ/ ρε ὦ χρύθαλλα. τί δη αἲὲ έν ὀξαγορθ-ω” 3 

Οὐραξ ηγείται, γα/ης κροο, Ἡ αυτος αρχή. 

Και 

προ πε τσ πσπνχεηή 



ΟπΑΟΥΙ.Α. το” θφ 
᾿ (ουβογέβ ο0135 ΕΓΕΛΙ71 45 οΕΓΠΕΥΕ ΥΕΥΗΗΗ, 

.“ΖΕΤΠΗΗΙΦΕ 1) 3Η ΡοβΊε, οα[μ ή] με εοἰεηίεηιὲ 

 ηπεημε [ῥἰσιάςι τα ἀἰαηεία ἰμηηίπα [ος 

ο ΗΙΠΘάΠΗ βογ1/6ς Ππογα [ες ΕΡΓΕΥΕ εοηΙΥΑ. 

Εμ πο οο,ρς πβνφ η Γοἷμρ γερπα: οιζ6, 

Ομ] [οἷμ, [ῶρεΥφ1ε [ΗΕ (επηρενη κε ΓΗ11ΥΗΑ, 
/Λίοη σεΒΙΤΗΑ, Ρεν[ε εοη/[ζαη5, {ΕΠΙ ο(ηηία {4ΡΕΥ, 

Εευἱσογίη η ἐδ γιογ{α δν, αἴηε υἱσογεηε 

 δεπβδης ἴπ[μημαϊ, εο η ήΗΗΜ {μηηίπῷ 4ΜΙΟΥ. πο 
| : ος μον. γετία ἀἱ 

. Ῥνανιία [ε ΡΥάΜα σπεπιώ ἀἶσῃα αεΩρίεΗ: μἱπαμὸ, 

| Ο)μάπἆοημΙάεή1 «{οΥΠοἠ Νε 120, νέο Με γοδίο, 

(Οἱ ἆεομς 67" [αεγο ἀεδοίμγ υἱέΕ]πλά ΤΙΝ, 

Λ4αηίῤης ἵη[εγπί [εο[6 [αετα ρεγῥ. 
1[απίφμε, υἷα τευία υεγάφε γε]όία, 
Ἐγγα ρογ 1ο [ρορηί σσ [οπίῥο βΟΥΥΕΗς. 

1. ε[ίπΙτε ἰῃ τεἴγά ποξ{ν ΓΙ μῥαγο επεῦγὸ, 

1 ηλογα[θε: πού φε ΠΙσΥΟΥΕ γο[έέο. 

}ΕὐπαΙπί {βα1οΓ εἩ ομη ἐδὼ ΘΥΥΟΥΕ/[ΙΠε υ[ἱο) 

δοἱῷ ἔφος, [1ο φἱ ἐψηιίπέ ὤμπέΐα [6γεΑΙ. 

«4τηκεβοε Ρεξζογίδηε [ΑΡΙΕΠΙΕΥ πο[οτε ως] ή: 
Γης, μμ Ρίμαν ΙΕ, ΠΙΟΓΗΡ ΗΕ, Ποστ, 

Γ[1ῤει, 4ἴφμε Γαππες, ρεβέε, επ εοφιε ἀοἱογες, 

«Φε πἶμεε, οἰαςίεπα. [εὰ  ΜΟΥ/Η1 ησμ]α Ράάοὲ 

{ροται σΣ εκ, σ7' ἑοίταρτα[ιάει. 1 ρε. 



δΤΗ ΤΙ ΤΝΑ 
Γε ἠἰδαυστοια 4 σεπεταςὶ ἀίσμηασιας , αἷε: 

Οοῦ ᾗ ΡτορεπτΗγ εᾗῖ, ῥΥΟΥΓΗΗ ΙΕΘΥΙΕ: εχῷ, υὐγὲ 

ΓωγΙπερηΜε πε ΓηεσΙργο [}ειρ ε[[εεγεσιν». 
δεά 12εμρ ϱ[υμε [οἶμε, γΕΓΗΗ ΜΕ (ρΥεγἍη», 
(Οἱ εαἶμπε, [οἱεγε, [1εἶ]α», {μπα γα ο εΤεσΗ{, 
{ΤΗ σΙΓεΤΑ1 ΓεΥΥώΝ2, βομίφηε οπή ΓΟΜΙή, 

ὢ1/ψο[ος ΟΗΕ, [οη1έΦμε ΡΕΓΕΗΜΟ [εαίεες, 
ΕΙ [Αβ αφής ἀεσεμε σε {ηΜΗΗΛεΤαδΙ]ε σἰσηίῇ, 
(με ΡΥΟΠΗΛΕΙΟΥΥΠΙ [εηρεπεία εογρογα πγήε, 
Ευαγάς υοίμογες, [ον βα[δα, [μο εάΠοΓΑ:, 
ΦΜγ]ζεηέος, Ιοηοἵ 5, [σα πίθυ αἐχα Ρἰαη/ῷ, 
ΕΕσεπμς ρο[Ηὴε ΟΙΝή ασγοδέε [ενα γη, 
δμῥίεεημεβεορ Ποδῷ Πογια [δρ ού1ης, 
(Οµπάΐογμήπφ με ἆμεσση [εοῖε (μη Ιρης οΥΓΜΗΑ, 
ο μίεςζη με υἶγο ιά "νεἱ οοΗΡΤΕΠάΕΥΕΊΟΗ ος 
1ΝΑ71 ΦΜή βάς υά[εαῖ ΥΙΟΥάΙδ; ππο[εεγε ομηέ]α: 
1ρ[ε[εα ῥας [οἶ ο ΠομΙ!, (1 εΟΠΑΙ11 υμΗς, 
«4ζζοΥ ΙΠοχΙΙΗέδ5{ΙΕΥΠΙΣ ΤΗ «ίρεγε άερεης, 
ΣΕ] ο Ιάἱογά Ζομῷ ἑοήά Ρίγα πεία γε(ἆεῃης, 
{πμῤέοσφ με, ΠΠΑ[οσφ 6, γα ΡΩμίεΦΗε οοὄγοσηε, 
1ηηηλέρεσης Ρε[μ/η, Ρε[ζεγη, γγήβεσφ ο ἀο]ογο». 
ὦΕγρί{ης, ο ού1ἱηθὲ, ϱΗ ἵμ[ΗΥσΠάο ῥετιοξ 
{Μομ μάς! ἱη ἀέμοι, γείος εὔ' θύμα έ[εγγεξ 
«4πποη ϱ[1γαδίοε, οερόε ὕπ[απίά πηεηξ 
Τα µγο βΥΑΙΗΥ ἀῑμ], ῥγκάαη/ ή ςσ' οἶἷκτι 

-τ 



| 

ΟΚΑΟΝΥΙ ΛΑ. |] 

Καὶ πρὸς Ὅις λυνηζις λεγρμένοις ἐφΗ' 

| Εἰ δὲ υητον ο ας χα] | Φλείρεται ν Ἑ δια. αδροσ 

| Ἐκ μηρα) ν μήτρας τε θεος τετυπωμθνος 5. 

᾿ Αλλά ὃτος μιο]οο εἰς Ἱπόμυαβρτατος, ὃς πεποίηκεν 

| Ούρωον, πέλιόντε χα] ἀσέσ ας, ἠδὲ σελἀωζω, 

Κα ρποφορρ’ γα αἱ τε χα] | ὕδωτος οἴδμκατα ντου, 

 Οὗρμαῦ ὑλήενται, σι ἀέναα, χθύματα πηγών, 

. Τωντ :ολύφρων παλι νὰ αλήθιθων πολὺ πἌπρος" 

Ερπετα, 3 γα]ης κυόκλνα, ἡωγεόδιρῖα, 

ΓΠοικίλαι τε κ ζωαὶν λγγωββοθ θα, τραολίζπαν 

Ένα, λιγωσ]ερόφωνα ς (φοαοσνσ΄ αέρα (αρσοις' 

Εν Ἀνάπαις δρέων αγείαν λύνω θετο βηρα, | 

Ημω τε «δω αφ’ πα ξον ππλύτα βροποισυ’ | | ς 

Πωτων ϐ) ἠγητηθα Κατέσησεν λότθΌκτο, 

Διδρι ο αν σα/πιζωυ παμποίκιἍοι κ ἅ { καζαληῶ]α, 

Τι. ῇ ο ο δν ώαται ο γαναι ζᾳόΐ ἁπδμτα; 

Αλλ’ αὐτὸς μόνον οἶδον ὁ ποιήσαις ωσί ὧπ Ὄρχής, 

Αφθαρτος κτήσης, αἰωνιος, αδέςα να]ων 

Τοις ἀγαβαι ὤγαβόνασθ Αθέρων πολὺ Ἀλείονα 120, 

Τοῖς  καχοῖς, ἀθίκοιςτε;, αλλον καὶ θυμιὸν ἐγάρων, 

Καπόλεμον, χα) λοιμῶν , ἰδὶ δλγέα διχρυδενται. 

Αν 9θοποιτή ματέω ὑψούνθμοι οπρριζεοθες 

Αίκύητε γάλα καὶ κλὠδα)λο. λοποιοώώτες. 

ὋΩυ μαρίη χα) λύασο, Φροώγσ] "έ ἐςησία. ΦάρηΣ 5 { ο, 

Ἑλοπόδαν κλάπ]οισι θθοἱ, συλώσι᾽ 3 όλα να 
-υ.---. 



16 5δΙΡΥΙΙΙΝΑ 

Αντ ὃ χξυσυτα ππὸλλον Καζζωπίονα, ναᾖή, 

Σηζοθρωτα δέδρα, πυκα] οἳ ραχαμ δεδίαςα 

Γζρρσκιωωέοντες οφἀς, κνωύας ) αἰλούροις αλθητοῖ, 

Και πετεᾷνὰ σέθεοῦε ο ἑρπντα θηρία 21, 

Κα)λίθια ἔοαλα., χα αγάλματα χλθοποίητα, 

Κω παρρδίσι λίθων συγλὠµατα όταν σεξ, 
Άλλα τε πολλα µαταια, ἆ δὴ κ. κ. αἰλςόν ἀφρρ62Φ,, 
Εἰπ ὃςοἱ, μερόττων δὸλοήτορες ἕ ὅτοιαθέλων, 
Των δν κάκ. σΌμκοιτὸς χδται 2ωατηφορρς ἴό ίος, 
Οὐσὶ δν ὅωή τε, χα] ἀφθιτον αέγαον φας, 
Κα μελίτος γλυκερς) γλυκερώτερο αδράσι χαῤμο 
Ἐκωθλχε ϕ τω δν κό μον αυχένα καμπή, 
Κα δν αλ ώγεοση ο 6 σεοέέατ αἰαχλήν. 
Ταὐτα λ/ποντες απτθρτα., δίκης μεσον Ὁ κύπελλον 
ζωρῥτερομοίθαρνν, Θεθαρημθον, [6] μάλ ἀχρη ν 
Εἰλκύσατ. ἀφροσέέυγσι ρσνήτ. πνόύματι πάντες, 
Κ᾿ μις έκνηψαι, χα] (ο Ἄφερια προς '6οΥ ἐλθάν, 

Κα γλαναι ββασιλήα, δκὸν, του πθρτ᾽ ἐφορ ὠντα, 

Τόνεκεν αἱομθνοιο πυρθσσέλαο ἕ ἔρχε τ τς ὑκαῇ. 
Λαμπασι καυῦησεοὈε δ) αιώνος όὁ κ. 
ψΨάδεσυ αἰχιῤῤέντες ἐ έπ :ἠδώλοιση ἀγσίσοις. 
Οἱδὲ Οτο) τμζύτες Αλ λιόν, αἰέναιόν τε, 

Ζωΐζω κλθφνομούσι., τὸν αἰώγος χόνω, αύοι 

Οἰκοιώτες ο λήσε; ομδ ἐθιλλέα Μπο, 

Δαμύκδυο,γλυκιὼ ρτον ἀπ ἑου)ᾷ ἀφερθεντος. 

ΣΙΤΡΈΛ- 



ΟπΑΟΥ1ΙΑ. 7 

Οκοφήεβο [εδ ες ανγεα» ῥαδίίαγε Φεςεγοῦ, 

ΕΙρι εατίς», ἆεη[!σφε 1η (ο αί αταπεά [ο[ής, 

5εΥρεπέςς οοἰλε, [1111 Γεἱέσφήε, οὔπερφμε, 

᾿ Ειυοίμεγες, σσ αμα [εήρμε απιηια [ία Γ6Υ1,ς, 

Εν [αργίοαία ΠΙάΠΗ [ημ]αεβγα,ζ5” [χε [ρηά, 

Εεραβῖπι ἱαρίάμηι ππούεν. βάς; υαπαΦΗε πΗΙΙά 

Γ Ῥγαβεγεά το; μα [11 ϱγρΙβίσια ἀιέἡε. 

Τα ία [1 βοπαίπΗηε [1ΗΙΙΟΥΜΥΣ ΠΗΗΙΠά αἱ, 

Ο) ΜΟΥ ΗήΗ ΥΛΟΥΕΙΓΕΓΗΗΗ (βμ]ίας ἄὖ ογε υΕΠΕΠΗΠΗ. 

ο Μεοιῤμς τυἶτα εξ, οι ἱμα ἠ]α Ρετεηπή, 

Τομ υπάε υἱγὴς ἠπαπαϊ ΙΟΥ ούπη! 

Λ4ε][ε: ἠ[1ὲ εργµἰΧ ού” [ε[μῥαετε[ο: 

Ώεδεῖ, φμίφνερή; οβεπάδε φνα/ εμπά μην 

]π υἱάῦχ. ϱῇ0 ἴπηματι ηερ]εζή, ἱη[ΙΡΙΟΠΗΕΥ 

1η5εηίεήΣ , ΥΠά6η ΤΑ εα[ίεηι, ΡΙΕΠΗΊΙΗΕ Υ1ΕΥάο 

Ῥαμάγηπε ῥάμ[ε[εὲς [εγίο[(» ππεπΓίδ» ο/ϱης». 

Λες [οὔγή με” [απαημε μα 

Εεπομί[[ε [2 εµή1ΤΕΡΕΥΙ, ο ο πέδα 6Η. 

Ῥγορέογεα ΓεΥΜΕΠΑ ἰςηῆ σον οβρτίπηεΓαΥάΟΥ, 

5εηρεν σσ’ ἴπ [Π]άτηιή ΤΗΥρε αγά εὔίὴ, οήέ 

(ϱ)μαπάοφμάενα υαπή [αμ ἱπαρεπάτή «ΜΗΗ1. 

. μην ΙΟΥΝ: οοἰέμην )εΗ», αἴ Με ΡΕΓΕΗΠΗ» 

ΕΠΙ πυλαπη ἀεσεπί αμα ΤΕΙΗΡΗ» ἵη 716 Πα Ποδίε, 

ΕΙογί[εγου βογίος ῥαγααίᾗ ΕΤΡΕΥ βαδεπίος, 

Εεάμ]εοηι τα ῥαπε!η {1εἰἰαπίρ ο εηί ος: 



5ΓΡΒ ΥΕ Αι τορα { 

ΡΚΟΟΕΜΙΥΝΜ 
ἂε Ώεο ρπεῖρ!] εκρεττε. 

ελλς ΝΥδ,οντ [οἶ τεσπα, Ώεας, 
ης ϱσ' Ιᾷεηη, | 

Λίο σε [ης , ΓΕΥΜΗΗ ΓΗΣ, Γρον 
οὐηΠίά Ππάσημς, 

(μὲ σαίμγα, [οἶεη, []εἷ]α», ωρα ε εγεα μέ 
{΄γηςί[εγάνα Το ΥΑπη, ῥομ{ίεῄμοπτα ροή 
Οι [ος Ώεις 6[, ΖΗ(Ο(4ΡΥΕΗ/4Με ΟχρΙίοΥ. 

-ΕΠίε βοπηἩ [ογγλά ὄσ [ῥεοῖοα εομ/βγμ κής, ἓν ἱεέρηι 
7 1επές1 σεπογᾷ Πα ΜΥ άΗΗ το ΟΣ ο/Η1ΕΗΗ. 

Να ΕΚκαΑαττΤοι 
μι. Ε. ῥΥΙ2Ίο σεπεγῷ ΠποτΙα[ή 4δ ομὀ, 

Ἰ]πε κα [ββΥεΥΙΝΗΙ ἀἰμὴπο ῥαπάσγο ομηέἶα: 
(μα [εγίηι πηάον μα [1 ἆηα ἀείπάε [εημάϊΗγ. 
Ορ [ορίων ΡΗΤΗ. ΡΜ. ζπαηη [1 ογἷφο 
Λ{Ηά1, ἀἰΡΥεΊηο | οι ἴφαρεγαι, Έγσο [6ἱϱΗΤΟΥ 
Λ/Ε 1ο ΠΟΥ ἐς Γειά; Ρίγα οεβΙά ϱάΜεΙο: 

Μυπὰὶ ΦΥΕ Γ6ρεη1, Φἱ πΙΗΠά µη εὐαέά{Γ ομοη, 
ο δίςω, βαε: /αέθμηλφεε ϱ[ξ. Ἄαγκφμε ἰοοαμήε 

ά οραίΗΥ άφμ48 σσ’ ὤμβαιί {ατίάγα, ΕΓΤάΠΗ: 
1) ηορ ειἶ]ε {ο - οαἷμη Γαῤηοχίεῦι αἱήμηι: 
ΕΕ ΠΙΑΥΕ οΥΙΕ(ο ή εχρΙ σε: ο Ιμήη με ΤΕπΙάΕΠο 

τος 

πα 

αυ), εἰ.. 26. 



”-- 
ΣΙΒΥΛΛΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Α. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
σολ τὴ ἄλα/ρχου 9εδ. 

Σο κΦπ αν ὃς µώος οργή, 

Ἄῤμεγέρνε, ἀφλνητος, 
η ος Αλλά, λεν μόνος εἰς πλου βρτατος , ὃ 6 

ών πνποίηκον 

 Ούρωον, Ῥέλιόν τε, 199 ἀσέσαό, ἠδὲ σελύιώζιω, 

Καρποφύςφ λαιαή τε, ος ὴὕδωτος οἱ  µαίτα ποντου, 

Ος μόνος 69] θεος κσίφηρ, ἀκρατητος παλ, 

Αύτος σηραἕεν μερθπων μορφυ τε τύπον τε, ή 

| Αὐγαί μᾶζε, φύσιν πλῥτων λμεῆς ββιοτοιο. . | 

| .Κ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΟΣΓΟΥ. ϊ 

| Αα ρλης «σρτης λμεης μερῥπων αθιδογπωὴ, 

Α» γρ ἐπ ἐχατίησι αφορφήβησω(ῳ ἕ έχασα, 

. ὍΌπαισα αργές, πόσα τ 69]ν, ὁπόρσα, τὲ μέλλὀ | 

Έοσεαδα! όσμῳ, ]ὁ δυοσεθίας αἰλορπων, | 

11 ραίτον δή χελεταή οκ λέ λ τος, ὡς ἐλμηδν | 

Αγεάως κώσμιο. συ 3 | τοιχ1λε,ὀνητε πίφασχε 

Ἰδομωεχεως ;) ἵνα, μὴ ποτ εδ ἐφέμθμα μελήσην, | 

Ύ μον βασιλ]α.. ο ὧ έκέισε κ9σμιον ἁπόωτα, αμ 1 

: Εἶπας} νάσρω, ο) γένατο, δροσερά. 1 

Ταρ]αβῳ αμφίσαλον , και ) Φώς γλυκό αὐτὸς ἔδωχς, 

Ούρωνον ὕνωσε γλαυκέω ὃἳ πλωσε 2αύλφιοσὸμ, 

Κα πὸλον 



ο ρ 

αν 0ρ μο 

σου κπί- 

σις. 

16ο »δ1δ5Ρ ΤΙ ΟΓΙΝΑ 

Καὶ πόλον ἐσεφαίωσυ’ ἅλις ποθιλαριπεσι ἄξροιρ. 
Κα γαί(αβ άσμωισε Φφοΐοια, ποζαμιοίσι 3 πονζον 
Χάναρδμοες Οκέσκοσε χα ἀέρε ἔενα αὐτμαώ, 
Και γεφεα ] Ῥοσό εντα., τθείς α να χα | λος ᾱ. άλλοι 

] ηθύας ον πελαγεοσι χα) ὄρυεα δῶχεν ἀπταμ' 

Ύλαμ δὶ αὐ λες λασιαύχεας, ἠδὲ όρακονζαις 
Έρποσα», χα] πὸρτ' όσα κωχλάσε πο καβοροιται, 
Αυτος σοτ εποίησι Άθω, 5] πθῤτ ἐλωηνη 
«λκα χα) ) α εχέως. όδε 2Ρ πελετ ̓4ὔθλοχθοτος, 

Ούραιον ἐκαβορω», Ὑαγαζτετέλεσο: 3 κοσμιον. 
Καὶ οτε δη µετεπφτα σπλάσεν πάλιν έμπνοον έρορη, | 

Εἰκόνος οἷξ ἰδίης πομιαζζαμδμοςν γέον οὖδρα, 

Καλον, 9εαπέσιον, την δη κελετ᾽ ον οραδείαι 
Αμθροσίῳ α]έν, ὡς οἱ και λα έργα μεμήλη, 

| Αύταρ ὁμιοιώῶος έων αντά ερ ηλ κηπω, 

Ἄτισς 

Αόω- 

φας κ. 

Ματαο 

Πρρελαλιω ποῤεεσχε, χα] /2όχοτο ἶδος αιθρῆσαι 
Αλλ "δᾗ αυτος έχο.τό κ δη δεον αἱ αυτὸς ἀπούρας 

Ἔκ λάπαρα», υτω ἐ ἐποιή βαν Εὐω ἀγήτίω 

Κκβιδίίυ ὀβ ολ» ν΄ ᾱὼ δή πορεν ο, ρα δήσω 
Τεέτωστοιαφ. ὁ δέν καιδων, μέγα ςλιμῶ 
ο μ έχεν ̓ ὀξαίφνης κεγῥημδμος, οἷος ἀρἅται 

Αγ ἄτυπον μάμήμα, Οφοῖς δι ἡμείθετο μύλο, 

Αυτιμάτοισι ῥ ῥέοισι να ολλ πὸοτ' ἐμεμήλὰ. 

ὅτε }2ῤ ἀκρασῖη γδοΥ ἔσκεπον, ὅτε κδὸ αἰδὼ 
Ἐνλο, 



118Ες ΡΕΙΜΝΥΕς, 

4/ΜΙοΥΗΗΙ εἶσγα πα . ἆεη[αφε εοΥοηα: 
Σε τεγγαῦη ογπαΜΗ Ρἰαπ{ῷ: ζ5' ΠΗηίΠα Ροηίο 
|. Ιπαίαέε ἱη[//πάεηε : σσ" πε) αὖγο υεηίος, 

'. Ἑερίωμίας πμδες. νά σεπης εζαὴε ἡμα]ο, 
{τους αφμή ρῇ[εες, υεπεφ Με υοίμοτες, 
 «ἄιφιε[ενας μή βίας, αἴθμιε ἄγαςοηος 
ανν 6τρε! ες: ῥγομί!οΥ, 01 ΜΕ ΟΕΥΛΗΠ{ΗΥ υβίσηο, 

Σἶωε[εοῖ-υετῥο, 5" [411 Ργουίηη» οπηηία ]αείά, 
Εερίάπε: [ιφµάεηι Ρον [ο ραγίεἱρ[ε [να υἰ. 
( αὔμηι (ε[ρίοίεης Ρεγ[εξέο Φεπίφε 140. Ἡοπιῖ- 

ΛΑη/ΗήΗ [η κὴΙ ορη» [ργαδΙ]ε, παήΙΦ/Η6 ΥΕΟΟΠΙΟΥΗ ο, 
Εχρτεβῖε, ῥίορτία σης αὖ ἱγπαρίπο, ΡΜΙΟΡΤΗΠΗ, 

Ρικ ἱἹαητεσιῳ υἴγμήΗ, 65’ υἱγάαγία 141Ε απΊαπά 

{ηοοἱεγο,υξ [1η ἆή]ς ορεγα!1 Πα ΜάΥΟΕΡΟΠΕΛΝ. 
ΓΤεγηήε οήη [οἷωο ΙΙ Ση ε[[οι ἵῃ ῥογ{ής, 

(οἶ]οφμήμηη οβταδαι, ῥτορτίοφ με υἱάεγο υοίεραε 
(ον (ες υνίεηρ. ἱσίμμγ [εις {ρ[ω, εἰς 

Εγερίαηη ἰα1εΥῖ, Υή1ο[ Αη οοπ( 1 μη; 
κά ΧΟΥΕΠΊΦΗΕ"υΙγο ΡΥοΡΤΙΑΤΗ εὐΠΙΝΧΙΕ, "υέ υπά 

Ώερεγοὶ. βαπο [ημας υἱάέε, ῥγορτίκήμε ποια μέε 

Εκαοηερ]αγ ογηια, [ρε [ηί, 4ἴφΗ6 ΤεςΕΠΙΕΠΗ 

Εκ ἱκηἱρίανα: ΓΗηΗ ἀοόχε Γαπἱεγ πε, 

}εγΡή [Ροπ1ο [να Ππαπαπείδιῳ, ούη]ά  ΜαΠάο 
(αλα οι. ον. 

λα πεζ με "υεἰάδα: ΙΟΠ(ΕΠ1 ἱακαῖα Πρίάο, γειδα, 
1. 



Τό 51ΒΥΝ1. οκλἈς; | 

ΛΜεεΡΜάοΥ υἶμως οἵαε: [εά ΡΥαΝα παεπ!ε εάτεΡαΠΕ, 

1. ραίαπι υμίρο εοἔµη Μες, ΠΊΟΥΕ ΓεγαΥμε. 

ΙΙ]; ἀοίπᾶε 126» εγάάεηε Ργκεερία, οζΜΕεΠάΜΗΝ 

σευρεπει4ΥΡογῷ ο[Μεπαἰε ο). [εἳ Ρε ἴπαμο Εἶ]ος 
1)εεερῖε υαβε [εΥεήΕ, υΕ ΙΟΥ αδίγοηΕ 
1η βεµισα{ΩΤεηΙᾷ θοπΗήτῷ; Παἰμηφμεφ μία ε[ει, 
δε 71ΗΠἱοΥ ῥΥἶππο ΡγοςΗγέακ. εΧΕΙΕ ήν 

Ὃά ἀθάῆε, {ςηαγοφ με γείῥεεςατε Γα[ι. 

Π]ο Φα ε11 αμαΠία Ρε /α[μο τοπίμσο, ῥαΐγεση 

ποπ πτοδίς. [ρε οἷα Γβίηπα ἴη[α. 

ἷος ε’ζοβεΡεγεΥο Πβίιά]α, Πο ολα, Γαζτο, 

«4ο Τώηη πιεί [ος [ο εοπιεχιῷ 
Ἰ οξέος [εοςΥΗΠΕ, φμίῤη» οδιεχέτε ρηάεπάα 
14βο(0 πετ σ[ε, «Ο66Η{Ε ΡΜάογε. 
«4 ΕραϊεΥ αἴ6Υ η» ̓ Γαξτο [νεςςπ[με 1ο, 

1λεἱεοίομιε ἰοσο 11ΟΥ άὲ, Φαἴθπιο «4 4Μη9. 

1) εσεγε πιοΥ(α[ἲ ΓΗΙΓΙΗ γεσίοηο, Τερεί]ες 

(ζοπιγαά ἱπηηπογίαἰὴ γιασπΙργαεερία βαγεπίή. 

ΟΙ ση, ΕΡΕ ΤΕΥΓάΥΗ ΤεΓ1σοΥε ῥαγεΠ{εΙΗ, | 

Εσεη ζ5’ [αοργννιό Ρε πάεβαπίηγ. ὅ πᾶε 

1ηηιογα[ῷ εος 1} ε[ξ α[ΓαγίεΥ οΥ/5: 
σε[ατε πμ ΗΡ ΠΙΟΣ ΊΜΗΠΕΤΟ , Μεγγάφ ΡεΥ αγ{εῖε 

ΓΕ κογσθίε, οἶδος αἰγοηίά σμε (ε[μάαπίό». 

δὲς αἲξ, σσ: [γαμ αν {2ΥΡΕΠΙΕΣΗ ομὶ [Η){ α{οΥ, 

{η ἰαῦμρ ζ5’ υΠΙΥΕΠΣ, ΓΕΥΥάΠΗ εά[εαΥε εοἔσί! 
ο σΥ110Υ 



ΓΙΒΕΚ ΡΠΕΙΜΥΣ. 
Εὔου . ολλ δαν κθὰδίης απλωόωθε κακοῖο. 

Κα ὡς Οηρὲς δὴ ίνεσχον Ἄ πο σχοπττησι. 

Και κετετειτα δὲ [ρὶσι νὰ ἐφῆμας ἀφρρόασα, 

Δόζοω τῷ ο δν μή [αιώφν, ἴρις ὁ μλ ανὸς 

Εζαπατησεν οφις δδολίως σα κκοίριν απελθόν 

Τὰ θευνώτου, γλα]σιν τε λοίζν αγαθό τε κακού τε. 

Αλλα )κουη 6 Άτη «προ»: ὁ τὶς τὶς γινετ΄ οκείνῳ, 

ΗΠ δώχεν; στον σι ἀδαη πείθεσκεν ὠμοο]ρν, 

(ς οἳ γα αμὸν ἐπέασι πεπφσμέγος, ὤ δε λος τσκεν 

Αθωάτου᾽ απήσου, (αφεων ο] ἀμέλησον εφέ]μδν. 

Τουγεχεν αἲτ ̓ ἀγαρδίο λαΐζον ο) ᾖᾗέαροσξ 2) 

Και Ότεδη γλυκερην. συκη πετὰλ ἐ, απείραντες, 

Εθ/ς τά/ἔαντες, ἐπ δλλήλοισινέθηχαΡ, 

Μηδεατ αμφεκάλυ-αν ἡ έπει στρίσιν Πίεν αἱδως, 

Τοόσυ δὶ ἀθαλδα "τος κοτον έκθττο, καθδλεν έξω 

Αθανώτου χὠῤη. (δε ΣΡ τετελεσμκένον Πεν, 

Ἀθνητοις ο χωρα μόνα, ἐπεὶ οὔκ ἐφυλαζαν 

Αθαιώπου µεγαλοιο 8 λθ19ν αἴσαντες, 

Οἱ ὁ] ἀφαρ ἄζελὂοντες η ζείδωρον Ἄρέραν, 

Δαχρισι χο) σονα χα]. θδόοντο πίτα 3 ἕρισιν 

Αθα)ατος Ίεος αὐτὸς ἔπος πωθοφερέσεεον εἶπεν) 

Αυζεοε, ο ρον εραξα» ερὰ 2οῇηα 

Εντεχνέως, ἵν ίν έχητε (ο βοβης κθρον ἵδρωοντες. 

Ως Φώτο. τῆς δὲ απατής τον ἐπα/τίον έρπυσηρα, 

Νηδωί καὶ κεγεα)νι ποιήστιτο γα[αῇ έ ρείδφϕ, 

ἡ 

161 

δφις, 

αἱ «ἔγδε- 

πο, ΧάῑΧ» 

6αλεν 

Ε, Ἡν 

νητη 



ιό δΙΒΥΙΙ. 9ΕΑ5. 
α΄ 3 / λ .»/ η 

1 ιχρως έὔελασας. δ άνέιω ο], έηρρα) ωεοίαψω | ' 

Εν µέσω Ῥλλήλων ' κ) ὁ ϱδὺ κεφαλὰὠ «ωοοφυλαοσὰ. 
Σων »ὃς Ὦ «ώ]εριω ἐπεί θαλαΐοσγε παρέες] 

ΓΠλγσίον αλ θφπων : χο) ο6όλων καχοζὕλων, 

ἠσρωπ Κα] ίρτεδη νεη πληθιώετοιὼς ΟλλέλΦ-σεν | 

μα. Αὐτοςο πὸρζοκρ ώτωρ ζ χα] αὐξαλεν δλος ἐπ δω ' 
ὶ . | / / «1 

πχ /λαοό ἀπείρεσιος, οἰχθις δὲ ὴν ὀὔήσκησαν 
«Α, ΄ ο 2 3 5 
ενυρ Γωζοίοις, οἱ δὶ αὐτε πὸλφο χα) τείχέ ἐποίοιω 

ώ λ. / ο { ”” 
Εὐ και Ἐππσαμλνως,, οἶσιν πολυγθογοΥ ἠμορ 

()πασε! εἰς ζωω πολυήραον. 6 2 αλία]ς 

Τόρομλνοι 9νησχον, Ὁλλ ὡς δεδκκἠνδμοι ὑπιῳ, 

Ολδιοι οἱ µέροπες μεγαλητορὲς , οἳὗ ἐφίλησεν 

Σωτήρ ἀθαίάτος βασιλάς 9πός, Ὀλλα χα] αὐσὶ 

ἩἨλιπον ἀφροσόίόη βεθολημδύοι.οἳ }2ρ αλαιδῶς 

Εξεγέλων πατέροις, χα] ἁήτεροις ἠπίκκοιζον, 

Γιωσυις δὶ Οὔκ ἐγίνωσχον, ἀδελφόων Οηίθυλοι, 

ος σαν οἱ ὃρ μιαρο!, κεχθρυθρλνοι οἡμκοτί Φωτω», 

ώ. Καὶ πολέμοις ἐποίοιω. ἴση οἱ ἀὐθιεηλυδω ὤτν, 

ἡ  Ύσατη, Μραλό)ω βεθοληωλυν., Ἡ βιοτοιο 

Δφοι ὀζδλεν, ζω σἱ αὖ ὑπεδεζατο ἄδης. 

«δν ἓ΄ Αδύ ὅ] αὖτε κάλεοσὸυ, ἐπεὶ «ωρότος μάλου Αδὼμι 
ἀκνοος ! ; νο, «ο να 
γα, ΤΓόσαιΆμος λαλώτου, γοία, δε μυ αμφεκαλυνε, 

Τὄνεκα δη πὀντες οἱ σα 1Οσμοι γεγαῶτες 

Ανέρες εἰν αἴδλαο δόμαοις ἰέναι καιλέονται. 

Αλλ ὅτι 

πρ αν πας Ξ ο ὃν -ᾱ ασ Ὁ τρ 

ο μμ σσ ο πο» 
ν παν ος .. ται ϊ γ 



Ι15Εες ΡΕΙΜΥΣς, 1ός 

ο 4οιεγ οχαέίκηη: οιρίιαίέφμε οἱ αμ} 

ἱπίοΥ 6ος οὐ ἡμγη. φμαγε ρίς 1ρΗε, [ο ΓΝοίΥ 
. 6ἴαπη: φιαπάοημἰάεηα ΠΟΤΕ ο[ΟΥΙππρη υιγοσην 
Τρεις, πιογια[σημε, υπο εΤοήηέ Ππαἰἰσπο». 

Τα σεπη» ΡΗΥΙΑΠΗΗ1, [1ΟΝ ΤΙΑΠάαΜΕΥΑΙ {ρ[ο 

΄. ΟΙΙΠΙΡΟΙΟΊΗ, ΨΛΑΡΛΟ ΊΗ7πΟΤο εγε[εεδα:, ὅ απερίρ 
. Σἱεαερορ]η». μπε [οτε Μεέλα, ζοήποσμε 
1 ἱμετ[αρ αἶή «ΡεΥΗΠΙΕ «άἱβεαγε: 

ἸΤδευ 07’ ΥημΤος αἶ], ἠμεἰς ἶοησα ἀαβαμιΥ 
Τοηβογα πο] Μο! : 110 θ1 1Η 1 Η1η [οἱ] ςἱημε]ο 

ΛογΙΟΙΗ εοη/ῄαβαε: ϱἱαοάοφμο [η ]ήγ]ά [07ΗΠΟ 
Λ1ογν οὕγερεδας. [εἶέεςε, ἸάρΛάΙΥΗΙΜε, 
Ὃμου 1)εμβ αΠεΥπΡ γεκ. ζ5' [6ΥΜΑΤΟΥ απιαΜὴ]. 
ὦ 66 {ῶ126Ἠ ῥο0 εἰἰά11 ῥεεάπά απιοηΡίά εερίε. 
ΚΙάεβαμΕΡαΙγο, σσ" (1άΙΥες ἀεεζογαβαη! 
{ΗΗΡΙΤΕΥ, 67’ Η9ἱ05 ΊοἩ ΠΟΥάΠΕ, [Γαιτέρης ίρµς 
{η[άἱαΡαβΙΗ1, ΡεΥΜεΗ{, [απσμίπε Ρἰοηὲ 
{ΓΙΗΠο, Ἄεύμίεηοη εγμαξεἰία ῥε]]α σεγεβαπῖ. 
Εκἰίμηι {εὰ ἑάειη ο ὐμπίεης αδΙ ἠἶ]σς 
1}εεα[ο ιάέζος, «Ιον ΟΥ{ϱ Ρεγεηρίος, 

«μο, Ότο οερῖε, φμἱ (γαὴς πογαίπε αἰδίμε 
Εῇβ ἄδης, φμὸὰ εο ΡΥΙΥΗΗ5 ἆε[οεμάσγεε 1άάπε, 

ἸἼμα ἄε μα έἶμε φμαάο ϱ[ξ ϱεἰ]νγε γορο[η». 
ΕΠΙίης βογ1ήπος 0 οἱ Φίοἳ [21οΥ1Η ἐεἰίμγὶς αἰηπὶν 
{η εγπας Όγω [εώς αἰοΗΗΥ αἀγο. 

) Ἱ, 1) 

τας 

ΡΓΙΠᾶο 

Αττάπι 
1Π1εΠ- 

ζοζεδ͵ 



ἵτ.ζᾷδ. 

ΣΙ{ιξ« 

δ48. 

ιόό ΝΡΙΡΥΗΣ. οξκας. 

ΕΕ ΑΥΕΗ δὶ (14 71Μ45 ο/165 αερερεγέ Φ - 

4 ΡΥΗΠΟς ΡΥΙΗ{ 6ΕΠΕΥΗ γεΓεΥΗ ΕΝΥ βοπογΟ». | 

ΕΠΑ ἔοίγα Γεέ1, βουαίπμη1 σεη» ἱπάε [εςβά μη 
ΕκΙΙΕ οκ γε[ίφιμ, οἱ ΠΟ εεγάΜΟΥΕΕ υἱ1 
μα 1 ρᾳ, ἀἰμογ[ς ογα [1μάεγε 

ΚΕΡΗΣ, εν’ εσγεσῆ» [1άὴς, ΡΗ/εβγοῦµε ῥμάογὴ, 
Ετ α/αρΙἰπὴ ναγής: αγίειΦ Με εοἰεβαπὲ 
ΟΗΊΠΕ ΦΕΗΑ, ΠεΠΙῷ 445 εΧΙΜΛΔεὐαξ 4ΕΜΥΗΕΗ. 
ΕΓΠΙς ΕΘΥΓάΥ1 ἀοςμ]ε εοἶογε: ἓἷλε [αργία ρΥίπο 
1ημοἨ1Ε: φμἱάα} (ογγεπεία βηγαίπα εγαπαί. 
ὡλάίεγα [μἱγεἔχαλ: αἰἰ], υοἰμεγΗ”η Με ΓΕΓΗΛΙΗΥ 
«4μομγῇς:αἰή πιεάἰο/μαθἰεαανε ΓΕ ΜΗ. | 
ή ημε[μο ἱπάμίσεπι [1μᾶἱο, εμΥαφμεΓυοςα:ὴ 
ΚΙεογερεγίργος υἱσί]θε:βος ΠΟΙΠΕΗ αἀερεέ, 
{πιό ὑποχβαμ[έα φ Μος εΓαηὲ, ὃ λοίε [μρεπάα 
ΛΜΙΕΡΥΟΥΗΗΗ, [αεἱεβγοεεγαφε, βογηίημε. 
11 4400Ηέ ἑάΥ{άΥ 646 αάθ: [Ρίοχο ΓΕ /άΗ», 

[πα ίς υπ οἰό [ἐτματέ, Γρρμιφε 

{οπή Γπεκείπέ{ί 1βΙΡοΥΓΕΥΥεσεεηη.. 
Τ εγεία [111β: βοπηπῇ Ροῇ Εἰ]ός ἀείπαε [έομεα ο, 

ὅ«Η1οΥ, σσ. [αὲὲμ πἰγιέμηι Γμητε[αεἷα [μρεγῥο: 
(Ηπαία πιμίεα [ιδ ῥεΥ (ε[ο εοποἱναπίες, 
6κΐδιο αβἰά με, αοἰερµσῃαφ ορενίδαηε 
Γηζογηὴ απηπή. ὉΜΟΤΗΠΙ ἆ [αησμίπε παϊα ϱ[ 

{οεγίου/οδο]εν ΓεΠΙΟΥα ία, ε{άῑς εΓΜΕΜΙ. 

ρα τ 

ἆδίος 



11ΒΕΚ ΡΕΙΜΥς. 167 
Αλ. ὅτι πτὂιντες σ] εἰν αἴδαο μρλιῶτες 

| Τιμίως ΙΚΑ» χα) ὅτι ρε παν λύος η ησαν, 

| Ανύταρ έπει | ζρυτοές ὑπεδέζατο, Δεύτερο) αὖθιο ἡ δευτὲ- 

.. Τῶν καζαλἐφωτωνττε δικαρία το ων αλ ορ πω) Ὃ 

Αλλο λος τόρἕεν πολυπδίχιλον, ον Μέμεμηλὰ 

: Εργ έ έθρτα, αφου δε τε αλα] χα] ὑπείρολχος αἰδώς, 

Κα) συχνή (οφ, τέχνας δὲ δω ὀξησκιήσαιν 

Πωζίας, ἀεθντεεμηχδνίαις κ θηηνοίαιό, 

| Και τίς κάλυ λαίω Ἔρετοσι ὁξ αξ ζθορε γκώΡΥΝ, 

Άλλος τεκταρἀν, λἡφ- δὲ πλέφ µεµέλητο, 

Αλλω σι ;ἀσρονομὴν χα | ονρσπολή, σα πέφα, 

Φαρμακάη. οἳ ὀῤῳ, αωζαρ μονο πάλιν ὀΛῳ. 

ϱἍἈλο! όὶ όλα ὅκρισα μέμηλότε τεχιώοντο, 

Γρη βη]962! ὀλρισηρες ἐπωνυμίης µετέλοντες 

αυτης, οΏι Φρεσν ακύμδντον ν99Υ Ιαάχρνν 

Απλητον πεδέµας, αρα ροί μεγάλοι σπα εἴδὰ 

σαν οδόν ἔμολον δἳ Ὅσσο ζαρίφειον δὃμιον» αἱνο, 

| Δεσμοί θὐρρήκοις περμλαγμόνοι ὀδαποῖκσαι, 

Εἰς γέεναν μαλερρὸ λα 6ρου τε ἀκαιμκάτοιο. 

Των δη σι )µετέπῴσο παλι λμος ὀμόζεμμόρυμοηἡ ἡ σθέτη 

Εζεφανῃ το ίπετον γέ α πορφιαλων ο), θρτων, μια, 

Δϕών, οἳ κακα͵ πολλα, ωρά σφίσιν ἀζεπονοιώτο. 

Κα ρω ὑσμνη Υ, αἰροκ{ασίαι τε, χα τε 

Ειωεχέως ὤλεσκον, ᾠ αρ σιον ἥτορ έχονζαν. 

{ η 



1638 ΙΒΤΙ1Ι, ΟΚΑο, 
ἡ τεαρ-- Ἐκ η ή α” ἡ Οὗτα Καπήλυδο οἡμτέλέσον, 

αλά Οπλότατων Άμος ὀιῤομμειαιφονοῦ, ἀχρίζοσαλον, 

β-- Αιόρων ὖ, πετα, ρτή ρε, οἳ οἱ πολλα χέεδχ σχον 

παη βίκατα, ὅτε λκὸν θήῤῥότες, ὅτ α).Όρφποις 

Αἰδδκλνοι. μοβ ΣΡ τοι ἐπ ̓αύζδισιν βεβολητο 

Οἱ ἱερομιανήρ μόῶις, ο  δυοσεθίη ὀλεγάηή. 
Καὶ οιο νδὼ πολεμοί τ’, α)δροχτασίαι!τε νμιχαἠ τε 
Εις έρεβος ωθοίαναν, οἴζωρριό αὸρ ἐογία», 

Ἄδρας δυοσθθέας, ζω ό]αὺ ὁ με ιδ, χολοίσιν 
Ουβάνιος 9ος αυτὸς ἑού μετέγήκατο κό κασμιόν 

Τα ρτάρῳ άμιθιθδλων μεγαλῳ πζ πρὸ ποθρθρι γαμης. 
ἡπέμσηη Κα πτιλιν ἄλλο θλύος πολὺ χήρότερρν μεζοττιος θε 

Ἅρα, Αγ θρώπων, ποιήσαις Οἵχ. ἀγαλον µετεπεάτα, 
ος 9 θὸς τόθξεν, ἐπεὶ κοικὰ πολλ Επονοιιῶτα, 

Οἱ γὸ ὡθριαῖρες. πολλῳ πλέον, ή ὁτ' οκείοι, 

Γίγδωτες σχολιο, μιαρας δύσφνμαι χέοντες, 
Ἰήοιώος οὶ ο πό ῤτεασι θκοιόπετος κ Χ) ὀληθής 

Ην Να, πιφοτατον,καλοῖς τ έρρρισι μεμηλώς. 
Καὶ τω αδὺ 9εὸς αυτος ὧπ Ἔρριόλω φατο σα 

Ναἰ έ δέμας Ὀάρσοῦυον όν, λαοῖσί τε πασι 
ΚΚήρυξον μετάνοια, ὅπως (θα)σιν ὠπόρτες, 
Ην δε γε οἕκ ὀλέγωσι, αἰα[δέα θυμιὸν ἔ- ἐχόντες, 
Γαν λδος ὀδολέσω μεγαλος υδωτων αζακλησμος. 

δἱ σπλν Σοἱ 6) ὠκ, σι ρίδις τν ̓ ὠδιψήτοιο Ἁ τεθηλὸς 
ΙΑ. εβάύτεον κέλομα/ δὸµον ἀφλιτον ἀσκήσασδαι. 

Θησω 

σατππετ- 



115 ΡΕΙΜΝΥΣΟ. 1σ9 

ἷος {14Υ1Η13 6ΕΗ5 ε[ε βοπαίη μη, 1 [απ μὶ- ΙΥ, 22148. 

το ο πημ[ίο 

Ππηπιαάμεγε, Π εἶφμε βοπαύπησαφ με ΕΥΊΟΥΕ [ΕρΗΙεο. 
{η οπή έτη [11η σαμάείε Γγεδαε 

᾿ δομή], ἀέγα ράγεπ16» ἱπαρίεία({. 

᾿.«4ιφιεβοςβείία φμἰάεση εκάρη με σσ’ ῥυα]ία αγ 

1 εγαή/εγε Εγεῥο (ἀῑέέμ παὴ[εγαδ][ε [ασἴμηι) 
1η/αηάΐου βοπιηε5. 44ου Ι4ΠάΕΥΗ ΡΕΥΟΙ1Η» ἵγα 

(αἰε[ή [εµ», {ρ[ε Μο ἀεΙΤΗ[Ι αὖ ο1ῥο, 

(ἶωμ[ος (αγιαγεῦ εἰαηῇγή, τεἰίμγε [μό Όπα. 
Ῥο/γγεηο ἰοησε ῥείογεσ! οοπαἰαέε, αἴφε αμ 

Ρ]απε Πακ [γβεηε 19 εµ», αἴφηε ΙΟΥ 

«4γΗβΙΟΕΗΗ, ΠΗΗΙ[ο ή ἱεο]ογαδΙΠίοΥεύ: 

5οἱ]ἱοςι βογγεπάος, [αη16 ἱηγαπάα, σἰσαηίε». 

{η16Υ ες ο/η165 υ5 Η111ΛΊΥ1Η5, αἴφ με 

Γεγακ, 1ος [1 ῥάμεημε, σσ. τεδο βοπε[ίῷ. 

«4άάῑέέμο, οαἷο οι [ο 1. εμα ἱπῄι αὖ ἀἶιο: 

(οοἶέσε λος εμάς υἴγες, ΡοβΗΙοσᾷμε ΥΠοηεἴο 

Ο/165, υΕ ΠΠΟΥΕΣ Π1ΗΤ6ΗΗ, 2ΥΜΕΙΗΥ υξ οΗ65. 

; Ομοά [ ποη ϱΗΥΕΕ {ν11ποή» ε[ξ αμα πλαΙογΗ ΥΣ) 

ΟΗΠΕΣΕΗΑ; Ρενάανη, ἠμμίεηη Πποἰίέηρ 44ΜάΥΗΗΑ. 

ΤΗ Ρτοῤεγε [αῥγίζαγε ἆοφημνη, ἀμγαδί]ε αμ» 

λύση ῥίλα: ΒΗΙΠΟΥΕΠΙ [σηὴ. ἀάδο ΠπΕΠΗ 4ΕΗΗΛΟΗ, 



1709 »ΙΒΥΙΙ. ΟΚΑΟ, 
«4ΤΓΟΥΗ, ΠΟΗΓΩΥΑΤΗ, [ραςἶμήα. ή γα [αμήν 
ὦμπηλα [ας [μεγ)Ε: [)οΥέὲ σείβί ομγά ΓΜΟΥΗΠΗ, 
1’0ΥΥο ἐρο [071, ἆ [ηε: (01εηογ] 0ο ΠΙΘΗΓΕ ΓΕ (ο) 
(αὔμπινυ [1Η ΡγαΡει γη], ῥοη1μ5 απηἰζήμγη 
Τεγγά ΙΙΙ Γἱ(φμε ῥεᾶῖοε, 5" εΟΥΡΗΡ απαἰος; 
4δγ,α ΤΟΥ ΗΤΙε ΟΡΟΥΗ2 {16 οἶγΟΗ{ ο/η Υ1. 
ὁ/31 ε[επαξία πομ ταἱρέ, [ωήη ΓΕΑ (} δη {ΕΙ 

αξοὶ. (1 ενάρεπιε) ῥγήρά Ε16ς ϱἱἱάῤω 6 Γομα ΓΗ} 
Ῥείνο- κ ῥίηής ο/ήηος Ε[εΥιεπΙῷ: οκ εγα γε[ίαηε 
δρ ο νεο: ΦΗΡΥΜΗΙ |! 303 υοσα[ίά  Ηἱπφ 6. 

7 ου{μο ΠΗήΙΟΥΙ δή [111 βεεα(οπιααεε οἑ]ο, 
ΕΕ 12Υ 1γος ει ος, αῶῇ ΓθρτοΠΙ. ο) [ειν 736, 
Λο {6, ζμ/α ΡΟΙ10Υ, Γαρίοπιία οί ἠοδ. 
ὡἷς αἴδ, σ[ὲ {111 1 {1ο ΓΥΘΗΟΥ οεεµβαξ {πρεη», 
«4ο ἔγη ΡΥΑΕΛΗΣ Πιο ]έμρ [ηρμ]ά γΊεῖς, 
ΣΙογιαγί ῥορκίος, ἔσ' υεδῷ τα[ία τὴ 

οί} ἐὐβάίοί ῥομίηρε, ία νου ἀεοπεηιία οορἰϱὲ 
Ἶο μα [ααιής, [λος ῥαμὰ {σπογά!, Παπ Με [αἱωι 

«4µίΟΥ Ππεχιπέτης υἱζ ο οηηία, ἕγ οὐηηία ο 
Ορ ἱβῖε, νε] υοδὺ ῥᾳε αἱ έτη ΤΕ[εΙΥΕΠη, 
ΧΙΟ ΠΕ ΦΕΥΙΕΠΕ{οεολά ία υρῤίς, 
121/.1ε παπι, υἱρή]ε ές, πουε 
{11ΟΥ νο: απἰπιής οοἐᾳ ϱχδΥΟρίε οκθη ή. 
{ΑΗΙΑΠΟ Ια[ς Γηςρηῖ6ς [αησΜΙΟ ΤΕΤΤΥΑΠΙ. 
21Ο, ἱπμίζί η ΊΕΠ, γέγμΙπημερατξίεση, 

(μι 



ΕΙδΕΕΚ ΡΕΙΜΥΣ. 
--/ 9 / / νο, / 
Θησω ο) ο) σήερσι}οον, πυχυόῳ δε τετεχνέω, 

λ Ι( / 2 γα / / 

Καὶ μέ ζον κ) κόλπου. ἐμοὶ δὲ τεπτλύτα μελησει, 
/ ον Ν«/ ολ ὴ / 

 Ωοστε σε(Φοέευαε, χα] ὁσοι σείκ) σοι να]ουσι» 

Ἐἰμὰ οἳ ἐγὼ ο ἑῶν (συ δὶ ον Φρεσι σησι νόηση). 

Οὐρανον σγδὶ ἔδυμκα], αθιθέβλημαι ὃ 9 Άσασὴω, 

Γωα δέμιοι σπθεγμα, ποδων αζδὲ σώικα χέχυται, 

Απρ σὶ Ἰἱ ασρών µε ο» αξιδέδροµε πδωτη, 

Ἑννέα - 2 άμματ' έχω, - ῥασυλλαίος εἰἶαι, οφ ο ώ αἴγημα 

Τὰ πρωτος ν ̓Ξερθμούέ ἑκατο/(αδες εἰσι 1 ὀκτῶ, θεά. 

Αἱδεῖς αἱ αρθρα, δυο γέάμματ' έλοισυ ἐκαση δι ῶ 
: ὀνόμα- 

Ε] λοιπη δὲ ζᾳ λοιπα,, χΦ) εἰσιν ὠφωνα, ποτε, ας Ἡ 
Φε 

Κα δείς πολ δεκάδες, σοζὀ γ "ἐπ]α. γροιὸ 3 το εἰμε, 
Ου ἀμύντος ἔση 9είης παρ ἐμοί γε (οφίκς, 

ζλς φατο, τὸν ο) μις λοδε μύθιος, ὃὶ ᾗ ὤθυσαι- 

Κατοτε δη οερας Τεχγησα μλνος (α ἕ έχοισα 

Λαοϊό ἐλλιτάνό»ε , Ἄθγων αἳ ᾿ ξηρχετο ζρίων' 

ες ἀπισόχλρθυμεγάλο βεξοληκθέοι οἱσρῳ, 4 

Ου λησιι ο ά σάσ. ἐθαδατε πλυτα γὸ οἶδεν 

Αθωναπε(ο (ρτηρ; πδμεπίσχοπου, ὃς | ὠκέλά-συ 

Αγέλφυ υμίν ἵνα μ» Φρεσν ὀξαποληοθε, 

Νήατε νο ὃς κακία, Ἀσοχένατν μηδὲ βια]ως 
Αλληλοις ρνακθε, μιαιφόνο! ἧτορ ἔλοντες, 

Αἵμασν αἰδρομέοις πολλέώ γα]α) Ξἐρδεύουτε, 

Αιὸὶ ἔοθητε βροτω τν κ πορενέη 2 Χ84 | σεσον, 



172 ΣΙΡΒΥΙ1., οσπλς,. 
«αν / ν 5) εἳ / ο θολ Ουρανιο κζςην, 9εον ἀΦ-1τοΥ, ος πολον οἰχεί. 

Και τόπον πλ ώτες Ἀιτθμά΄σατε, Ὑθησοό αρχή, 
θν ον / στον λσορ ζωης πὂλεων, χο 

/ 
σμιδιὸ τεπότος, 

Τέζαπόδων, π]έωων τ’, ὡς ἵλεως ἔοσεβ᾽ ἅπαιση, 
Ές-αι }ὸ ὅτε κόσχιος ὅ λος απῤρείσιος α)δρα]ν 
Ύδωσυ ὀλλύμβνος, Φοθεροϊγολφλύξετ᾽ ὧοιδέιώ, 
Ες-αι δὶ ὀξαπίνης αρ αἰκατάσατος ὑμῖν, 

» ρε δυο 

9 
Κα χθλλου 6 σοιγόθν μεγάλου θεᾷ ηζὰ ἐφ υμας 
Ἑςαι δὶ αεχέως, οτ’ ἐς αλιθρώποις ωρδίαν 
Σωτήρ ἀθανατος, αἲ μῇ 9 ον {λα ἔποδε, | 
Κα) μεπύνοιω) έχητ' Ὑὰο νιιῶ, χα) ικετ µηδὲι 

᾽Λύσχολον ηὲ καχόνγ’ αλεμίσως 
ΠραΠφ, ὃλλ οσίῳ βιότω στεφυ 

Οἰδέμιν εἰστί[ουτες, ἐμυκτήςλζοι ἔκαισος, 
Έκφρονα χικλήσχοντες, ώταρ ὠεμαγηκδύον αὔθρα.. 
Καὶ τότε ο) αὖ παλιν αλά γεν Να[ε αοιδέώ" 

(φ) μέγα δείλαιοι, καΧόήτορες, ἄσατοι αὖδρες, 
Αἰδοζω πωδολιπό ντες, αλαιδείζιω πο δοντες, 
Αρπασια[οι τύραροι, ἀκζντωλοί τε βίαιο, 
Χά2ς-αμάπιςοχόροι,Κ« κι άὝκκο γες,σσοὲν αληθώς, 
Λεκβοχλοποι θ, ἀ’ρεασιλόηθι ; δύσφηµα χέοίες, 
Ουκ οργἁώ τε δοᾷ δειδίοτες ὑέσοιο, 

αἶ,κλά- Εές λυεζὼ στεμ]δυ στε 
ετ ο 

α|. Σαρ χ / [ / : / «/ Διά 2αρδώνίον ἀείδημια γελάσετε, οπῶυτομ ἡ η 

λλλος ἐπ ὀλῳ 
/ 9 

λΦµενος εἴη. 

Φυλαγμένοι ὀξαποίσαι, 
σαχ Ι 5 / ἃ / ΄ ϱν υ Χλαιετ ὀλυδις ὀλος α7ΓήγΕές, Άλλα, γελατε; 

Τότε, 



Ι1ΒΕΙ ΡΕΙΜΝΥΣ5. 

μὲ ἆοίμο εχοε[[ο εα[ο Ρ1ΑΠΕΙ α[έά, εἴππετε 
Λάογια[,σσ’ εν μπε ρἱαεα{ε (δεπίσπης 
«4μάῑες) υξ μες, υΕ ΜοἵηΗ1 αεπίφμε ΗΟΜ)Η, 

᾿Ο μα γηρεάβήμε επ» [ΕΥΜΕΙΓυοἰμεγβην [εοίάμε. 
Τεπαρη» ετίη, 0 ΜάΠά0 (οἱ αε]εδίίμγ υπαῷ 
᾿Οιῥή ἔ βηηιάΒΗΠΗ 66Η» (εν Άογεῖε παπά ε) 
Στ [4ῥΙΙο υοδή (οἴμο δα δΙΥ 4έ1, 
ο εαίρημε {λα ΠΙΑΦΗ1 νο” οββτΙήΛΕΙ ΊΤα. 

ΓΤεηρης οτε οετέε, 0471 Ππαςπ ΠΗΗΙΠΗ ἴγα 

' Φαμίει ἵη {6ΥΥά5, Πὴ[Ι υος ϱἱααΡῷ 1]]αμῃ, 

Ευ ΠΟΤΕ 111 Ηης ΠημίαδΙΕῷ αξτος, 

} επ] οφ μαηη ἀεἴπουρ» ἐπ]μγία [ναί, 

 Φαμέΐα [εὰ σ ο πόὴς ὑηποχίά ία εοἰαίηγ. 

ο δὲς αἶσια [1ο ίσο Τἱά6Υε ΊΠΟΠΕἨΕΕΠΗ, 
ΓΙοογεφιεἴπ[απηγι, (εηγεπ[αἴμήΊ ΗΕ ΓμΤογε. 

Της ΙΕΥΗΠ1 ἐα]ές ε[αιηΥ Λος ἱοφεία»: 

Ο ἡπι[ογὲ, πποπή ΡΥαΝας, πμ αΡίίς υμίσην 

Ὃ νου ματ εχεἰπσἷο υἱίαγη ΓαάαγερΜάογε, 
Καριογεε, υἱο]εητί, ἠπβογίμηίηηε ΙΥΑΠΠΙ, 

Δ{οπάαςςς, ῥγάμὶ [1Μ4ἱο[:, βει[άἰοί, 

ΙΓ ειγεζζατογες, ύΙσοί, (οε[εγαία [6γεπῖες, 
ΛΜ Γουηάαπτος [ργεπα! πΗὔΗΙΠΗ Ταν 

(μα υοῦ αὖ φΗὔΗΗ ΡΩΠΑΑ ή αε[Είηαῖ ο. 
Λο βειῷ ραβίσε, αωγὲ ἆ ἱε[ά, ἱπεριῖ ὲ 

Φα γάοπί μπα γέΓα1Η τἱάεδέεή, βογγἱάά ἠμαπάο, 

ασ” 



ντ. δ{8Υ1Τ. οκαο, 
Ο)αή1 ἀέζο, ΓΟΥΥΕΗΡΩΜΕ 1 εἱ νο οΡρη(γΊεΓ υμα, 

ὦ{11β5 «ΤέΓήα, [ος ΠΗἨΦΗΑΥΗ [ΗἱοηΗδης οΓί6, 

Εμπαἰτηρ 65’ ΡΥΟΥ/ΗΠ ποόζη ἀεἰοβίμν μα. 
ο τηε υγ πΥΡεςΓ6γγ Λ) ΕΡΙΗΗΜΑ αὖ αλιγῇ 
12ΙΥμεΓεχασίίαηε, οοποΗ[αφηε Πώη]ά ΤΗΡΕΙ. 
{ΕΓΩ ἴπηπό[ες ΠΗΗΛάΗΣ, οᾳΠόἱᾳμο Ρογίδηπε 
Λογία[ςς. αἴερο Φ14ΠΙΗΥΗ Ρ/ογάβο σεὔΙάΥΙΦΗΕ, 

{Γίως ΙΓ ΟΗΙΗ1άά1η16 {}εο ᾖ υοπεγίςυμάα, 

ᾖ-θμη {1/1 ΟΗΗΥ υεηεή, ὑεβίείφ με] ο πήα 
πιο ΡΑηγσία, ά ση τή υεγΗίεε ῥγίηλα 
Έγπογσος υπαν : ΡΟΙΙΙΠΗΗΗ 1Η ῥγ(μιά γεπά/εεης 
{άμεξεσεπμο, 65’ εεπ[εδεγο πΙακίσιά ηηεγίκ. 

1145 6ἱ αρῥαγέῃ» 1ογά {ο λάδι 1 

τυνετ 

ετατε ἶΏ 

«4μ[1[ηηεαπάοε) υπα ρἱεζξοπάα γηίπα. 
δες η Πα[ήρ, 00" «οηίμζ6, ῥΥο(έπης πένα, 

ο Εεπαγίδῃς, ΠθςΠΟἨ 0Η ΦεΗΠ4 Με εοἶγε ἱμβεῥο 

Ἱ. | 

η . -. λα να αν "τε Ε ο ο νά : πό Ἕλλν σκω - -ο- αι συ ον ο ζω ο πα πα κα αλ πκουν.ς πώ ο ας Ας οι ων σα, « ο ο δα 3 ν 
ο να. - { σε... κ ο ἐς ολ - 1 τν 4 - 

/πείμ[ως [ἱ6ὸ ὁ ΟΡΥΥ ΙΑ Ρ1{[ζεδο ἠηοί υπαμὲ 

Λ/αΡΙΕ 1Η, ΠαΡΗΕΜΙΟΠΙΕΣ, ἱππαδιέ ο" αιῤοί, 
Ο/ηηίά Ρού1/0 τί, «οΥΥΜΊΗΡΕΙ 65’ ουηΠία ῥοβίμδι 

-Φὲά ρο/ἑφιανα [ημ/Ίγα [εεἰεγαῖος εοηΙΠόΠε/ τος, | 

Ρευς Ταπάεηι εηρη, αἄε[, 4ο βα! οἡηίά, 1ος, 
Νοεῖα- ()μς Γρ] ΡγογΗΙΗΓΟη: α[ἱᾷαπάο ΓΗ Μηγά ΠΠΟΠΕΡάΗ2. 
ειδέα, Ο)ή1Η1α Γ4η1 (βομαίπες υπφιᾶ φμα[ζπημεγεδεῖϊόε 

ὀερεπιᾷσεπεγα,ὅ Ρεσιά ή υοἰμοΓΗ πι Με υοεαο. | 
ΜΗδ | 

7111 6111 ΡεΥ ΜΥΥΑΑ ΑΕΥΗΗ1 σεπ; υπάα πομαδίε, | 
ὴ 

| 

η 

| 



1, ' ΡΕΠπ ) - ΙΜΥΟ 

τση λέγω ὦ θις Φοίερον χα] ἐπήλυτον οὕθω. 

Ὅππαυτε χαριά ἑερο) ους ο χόμια 

Αέναο ρίζης «᾿ ον δν τοίσι τεῦνλδν, 

᾿Αυὐτ Ἄρυμβον ἄσον ἴη ορ γυκτί ρητά, 

Κὼ πολις αἰτούδροιν σεισί ρω) ἰνοσίγαίρε, 

ΚΑ τε 2) σκεδαστι, ο. τείγεα λύσει, 
7 

Κα Ὅοτε κόσχκος ἆπας τε ἀπείρεσίων αἲ πω 

ιδ] 

' Θνήξεται. αὔαρε ἔγὼ ποσα πελγίσω, πῦσα κλαύσω 

' Οἴκω δουθθετέω, ποσα α δούχρυα κὼμκασι μίξων Π 

Ην ν ἐπελθη πῶτο ὃὲ8 κεκελά-σμένου ὕδωρ ῃ 

᾿Τλάύσειγή γη, πλ σον ορή, πλά-σειὮ 3 ὸ α)Όηρ; 

Ύδωρέ έςαι ὤπόθυτα, καὶ ο ὕδασι πλωτ πώ πολόται, ᾗ 

Στήσονται ὅ], αδεµο!, καὶ δδεγτερος έοσέται αἱών. | 

φν ὄρυν, Ώωροτη δὲ αλαδυση αφ ὑδ νμτος ἀχρα, " 

ΓΠρωτη δαὀ 2 δρέψάς λνωέ ἑτερίω αἲ Όρφπων, 

Αρροιλήω αὖθις' ἔοση ὃ Ἕθφος «δι πδύτων. 

Αλλ οτε δν λ νε αμα τέω ἐλθέλησον έσιῳ, 

Ύψμσος τ ὦφνν παλι δν {ς α χει. φώρησε σε 

Ηδη 1σιρὸν ἐπέση ας, 9) έκας- ̓ἀφθρθ-Ν!, ὁ 3εὸς ὦ 

Οαπαι τε ματι το σοι ὁ ὑπεσην, ὸ ὁ χατένό σα, ον τς 

Παταμαλ»: ὅοσα παρος 3 ο] Καχα, Κε0θὰ ἔωγοα- τω κ 

Ῥέξαια α πειρέσίῳ κόσλκῳ 919. Άοκον απτίοη. (ζω, σον 
2 εἶσιλ» 

Αλλά(ζαχὴ έμθηθι σοιὼ Μέση, ἠδε δάρόρτν 9}. 

Κωνυμφαμ. καλεσονδ' σπόσοις κελοµαῇ ἀλορό, 

Τεέζαποδων (ο τε Φύλο ν χα] έρπετα ς χαι] πττείωα. 



176 «1ἨΥ11. ΟΚΑ6. 
Τοίσν δι σπλιοσνέ έγὼ μετέπειτα βαλοόμα! 

Προφερέως] ναι οπόσων ζωω) Ἐλατείλω. 

Ως ἔφατ. αὐτὰρ δη, μέγα οἳ ἴς Ίάχε, φώρησεη τει 

Καιτότεοὶ αὖ ὤλορος, Ὀ ήεο, ηδὲ γι νύμφαι, 

Οἶκω δλυρατέῳ ἐσελήλυλον ασταρ έπειτα | 

Βόσόντ' τν θα ἕκασ᾽ οσα αν; Ότος θελε ρέζαι. | 

Αλλ ὅτε ο ρμωία κληὴς οξε πωμ. ἐλμήνη, 
Εἰς πλαγί αῤμοοθεῖσα, αξξεῷς ο] 1 ρω 

Δητοτ ἐπουραμίοιο ος ἐτελείετα βάλη. 

ὁ κατα- Σλιὸ 6ἱ ἔσ λεν γέφέλα», κρυνω 3 ποραυγέα δίσχον, 

ο. Σιω δὶ ἄςροις μόίωννὶ Ὀ Μθράιω σεφαίωμα. | 

Γαντα ξωχεπασας μεγαλ. έκτυπε δόμα βροτοισι, 

Γρησηρας σπέμπων. σιῤυεπηγείθοντο δἳ αηται 

Πωύτες, Ο ὑδν των Φλέθες ἐλύοντο ἁπασαη, 

Οὐρανόδεν μεγάλων α)εοιγμένων κα(αρακτω», 

Και μυχὼν γα], ὁ αθύοσου ἀκαεμαίτοιο 

Ύσδωτα μυςιό ένται Φα). σα γΌ 7 ὀλλλυφὺ) 
Πασα απειρέστο, αοτὸς δὶ ἐπενή χετο όμερῳ 

Οἶως θεασέσιος, πολλοῖσι᾽ 9 χύμασι λαθροις 

Ῥηγν ύμνος, καὶ Ὀ ἡλδοᾶνος αλέμιφν αν πσὂ ὃῥιπῆς, 

Ώρυυτ δἀμαλέω». ἔτεμδυ δὲ γε µωδίον ὦΦρο) 
Στείρα κωυμθύων ὑδώτων κέλανρυζωμθρων τε, 

Αλλ 6 οτε κόσμον ἄπόμτα θ σος Κδτέκλυσ᾽ ὑθτοῖσιν 

Και τότε δὶ αὐ Ναλε Φρέσῖν έθττο, ὀφρ. ἐσαιθρήσῃ 

ξα[διν Αθαγάτου βέλησι, έδυ δε τε ἸΜηρέος λαδέω. 

«λα 



| Γ1ΒΕΚ ΡΚΙΜΥ5. 177 
| νερο ἀείπάο, φμἱῤηρ [αγ εοπςε[]εγο εὔπης, 
' 1π]ααηα ΠΙΕΠΤΕΠΗ, πε αμίά Πόε αο[]ο. 
| ος αἲτ. ἠ]ίο 4/Γ6ΥΣ εἰάήΊοΤΕΗ [11 αἰεηη, 
 πεγαμίφμε: ἀεβίπε εοπἰμαε, πατίφ με, μγμεμε, 
| Γἰσπεα τεέέα ἆοπεμο [2ἱέΤΗΠΙ: εεἰεγ ἀείμάε 
| «44[αηὲ ουιηία, (μας {}εμς α[[εγματε υο]εβαι. 

ο 4 υδίκοπΝεπίεη» [ΥήαΜΙΕ ορεγαμία εἰαμή, 
41] Ρετ οδίίηκΗήε, να [εεῖες αριᾳ ἀαδαίηγ: 
 Τμτη εως υε υοἶ μὴ: οα[ε[[ῷ πθι]α εοσί:, Ὃ 

{ση ηπφ με σἰούμηη [οἱῷ εαἰἰσίπε εοπάἰ:, 
 Λ]ες πο ομε [1εἷ]υ {ηα7, εΦ/Ιᾷ 6 ϱΟΥοΛΑΠΑ, 
΄ Οµπίῥης οβάμέᾖὴ, πιογ[α [ία Ρεείοτα ΓΕΤΥΕΙ, 
ΕΣ ογγεάμηε ἐπεγερσης, ατα ητία [η αίπα πηεέ:, 
Οπηίῥης εχοῖῷ επί ΜΗΠΙΗΥ αγ Μαγμηη 
7 επα οὔ1πες, πιάςηέ ῥαϊε[ ΗΕ εομηηιαῖα εαν 
Εεέεγγα ἱπτεδγα, ὕπάεΓεβίη νε μεηία 
ΟΛ γεβΗΜΗΗ, 67" υα[ζο σμγοίτε τε[ϊμε 
(0 κάπ!α ῥα1εῖ ΓεσιΠΗΓ,ΡεπΙέη» [αρεγαπρι υπαάμ. 

Απ ης ὑέογοι ΜΙηΡής ἆ μία ΠαΙάδας, 

ΕΙμόδίδης εν υεπεῷ οἰνῶμη[οπά, εγγρί]ειφηο 
(ον εκαρίεης ἰέ1μρ : ΠηΜΙΜάΡ ΗΕ οὔγίηα 
{οί [έεαδαξ, αφ ΤάΠεο ΟΗ1Η ΥΗΜΥΥΙΗΥΕΙΓΡΗΗΛΑΡ. 

δεή Ρο/]σκαη ρ{μμήῇε τουμσέ 1 εἰ» εἶωί ουδεσε, 
Της απΙγΊο εμβίεπ» (471 [ες 1) ερ {ρ[ε υοἶεβαι) 

(ηπεγε λος {γή , ΠΙΕΤΙ 4ὖ «οτε ΝΓεέ, 
| κ ο οκαις /. 
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σ οΡΙΜΜΟΦ ΜΕ ἄ ολο Μεέζμ γα, Φος [ἱρηεμα αΡία 
«4γέλαδαι ῥαγίος ἔη έδμηα οοπαβ αζεο γοεζμάι}. 
Τ μπε οσίου εα[ἑβαγῖος ϱΟΒΗΕΥ(ΗΑ ἴη οη1ήες, 

(μμ ξἷα {10 αφ Μοτίηᾳ ἴσηςε {6 με ΤΕΠΕΥΙ 

[ ευἰάεῖ, υἳ ΠΠάΡΛο ΡΗ[[ΑΤΗΥ εογάα ΕΙΥΠΟΥΕ, 

ς /91 πρ] αῤῥατεϊ, τετ ΠΗ{ Ηογε ἰπάρο. 

"μπε αἲγ Ρα μίμτα ἀἰάμ έἶκς (παπηφμε ἀϊορς 
Γ.α[[μς εγαι ΠΙΗ ΙΕ, ΤΟΝ ἆμηη ϱγοὐμὲξ οΓΡΗΛ) 
Ε/ ἀὐηηΗ/τη {ή οαἰί [ε[ ΠΑΡ. α[ίογο ϱΥΗΕἨΙΟ 

Ο/[ζομάίε, [ε [μη ἆε οΥΡΕΥΗ. 3Η 1ος ΕΙΊΟΥΕ 
ἵἹχρο[ιο, νά] οΓΥΗΗ/1{ αδίγε εοἰμηπύις, 

ΦΟγΕΙ υξ αι Μεἶίμς υ[α αγ ἀε[οετα ῥ. 11ΕΥΟΓ. 

[αι (εμέ ῥο[ίήμ. [10 ἵωῤν α:Ιὲ ομηέέα υοίατη, 

λαο [ε[]α γε: πες επίη1 ἀεβμκεγαξ αἴη 
ημογαάῤης, η ήαπά ο ΤερίεΜεγΑΕ ουιΠὶᾳ ἰαΐο. 

[ο αῑος ο. ϱοἳ πα {1ὲν ΓΗ η ηφμε οἱ η 

ΕΡΕ, εάΐ[ς {Ἡ ΜΗΥΑ [1η ϱΕ[[εγίΓ «ΜΟΥ. 

Πα] 465 ΡεΗ ΠΡ α[{εΥΠαΒ; ἸαἑἹαφ με εγ αγι 
ΣΓ{ΗΥΠΕΗΞΕΠΗ,(ΟΥΡΗΣ βαν ἄε[ε ἓ[]α φομ: 

Ρο] αά Λου γεαῖεν γα γα [γοπάεηί οὗμως 

Όγνεῄ Τεγέας, ΓεΥΥΗς οΕΥΓΙΗη1ά ᾗ σπα Τεβεγία. 

ΕΠΙς αιπεἐρη[[ο ΨΗΗ [ΕΜ σαµάεγε ΕΥΙΟΥΕ, 
Τεγγάῦ [ρεγαπτες υή/μγος. [ο ἀείμαε 

(οπείμμο ἰαχάΕ νοΙμεγεσα Μἰργαπείδης αἷί: 
[δα ἴομες αγά» ῥεηπῷ υἰθγαια Γεραδας, 

Εεηο)« 

Ἶ η 1/ 

μάπα Λὸ;. μας αι 4 



ΡῬτεΙτλυΥς, 179 

Ωκα ο έωδεα σόδκ (ξεστν 70 τοίχου, 

Εμσπύρο ρμώίσι κατ αγτίον 9 ρμοαῦ εντος. 

Και /λάσας ὑδωτων  αλω απτείρεσίω πολὺ πΆπδος, 

Γαύτυσεώε όρο) μιώ 0 ορήν ὀφραλμοίσυ αρ ῥοθα, 

Δ αι έχε : ο) χραδὶ εακ μέγα, τοτε σῖ ὦὴρ 

ῬΒαιον στι λοίλνος (έπειη (αν ή Ἰμασι πολλοίς 

Κοσμον όλον δόυω)) διελών τότειοἷα τε χλὠρον 

Αἰκκατοεντα πολο (ο μεγὸν τε επυραργέα οσον 

Δίξω μας το, μολίρ ἲ εἶχον Νώε) ῥρέῇσος. 

Καιτοτε δὴ πελιέο ου πο σφι ποιήσας, 

Εκθδλεν σφεκ) γοίη ο»! 1 Φρεσν ἐἴ ποε γα 

Φανετ' σπα στερεή. η ἃπη ἐρύγεοσ άμούσα, 

Γωτα αἘκπ]ήσασα, παλυ Ῥέπετ. ὅτε γὸ ύδωρ 

Ηνκοπασαυ μάλα. 2 τε πεπληρώκά (ο ἕχαρα. 

Αὐπερ 96) Ἰσυλάσας παλι ηματα, πεμσης πελέω 

Αδδη ἵνα γνῷ εἴωρ ἐπαύσατο ὕδωτα Ἅόλλα. 

Ἡ οἱ Ὄνρα πωτήέοσα διέπ]άτο᾽ βῇ οἱ πα ία). 
ολ / κ) 2η ἃ ῄ 

Βαιον δι αμπαθσασα δεµκας γοτερη ἑτα γα/η, 

Αν τα λώε παλὺ δετε ἄλυδε, “ρφος έλαια» 

σημα Φέρύσα μέγ ως. Ἠέης. 7 ὁπέρσορ δὲ έχε πὸρίς (σᾳ, 

Καὶ μέγα χαρμ οτί γαία αν ἐπελπίζεσχον ἆ ὁπρραὴ 

Κατι ὦτε δη ἡ µοτεπείτ! οὗ μα μη ΟΡΗ! 
Ἂρν- «3 -. 6 

ων ἄχοο ὀξεπεμπιν. 6 3 Ό ηερύγεοσι πεποί)ως { χαρ- 

κι ο Μ 
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[1 ϱρθορνέως πετωτο, γαί η δὲ ἐλθὼν ἐ ἐπεμείνε. 

Γιο δε τε Ἰα)ε, οτί λαία΄ ο λς.. ἆασον ἐῆσα. 

Αλλ᾽ τεδη ῥοβτοις κος κύμιασι) έθω κὶ . ένα, 

Αμθροσίη τέχνη ἐπενηχετο οἶδ μεισι ποντου, 

Γηγνωμῶνη ο ὀλίγη ἐπ ἠόνος ἐφήθακτο. 

Ἐςι δὲ τίς δρυγίηο 7Η ηπείοφίο ελα/νης, 
ο αίν μμ κ, ορ ζ Αεκέατ 9 χαλήται, 

ἢ ορά (Θ)ησιαδαι ἐπ᾽ αυτα) πω τες  ἔμελλον, 

: ο μὰ, μεγαλη] Α ποῦη καταθυμέίος 1ΜΥ, 

Είδα, Φλέθες μεγάλου ποζσμιοῦ Μα ρσυύν πέφυχα». 

Τ6 5 χ/ξωτος ἔµεινεν ο) ὐψηλοῖο κδερόωῳ 

Ληξατων ὑδωτων. τὸτε ο) αὖ πα λιν εφοινόθ: (σοϱ» 

Θεασεσίη µεγάλοιο εᾷ πάλη ἴαχε Φωνὴ 
ὁθὼς } Τοϊονέπος Να πεφυλαγθε,πισε, δίχαις, 
Νε 2 Θαρσαλέω» έξελδε: σειὸ φδσι ἠδὲ δακΟρτή, 
οῶ ἤ Κανυμφαῖς Τθιοσα]ς, καὶ σλήσατε 2α4α ἅπασαν, 

ὃκ της Αὐξομβνοι, πληθιωθμβμοι, 9 δίχαια. νέμοντες 

ο ός ΑἈλληλοις, νεα, λρεών, να, ύθλΗ εἶ, χρίσιν) ἡσὰ 

Πω Ἄρος αλθςρπω», έπει χρίσις ἔασετ᾽ ἁπασι. 

Ωσέ έφατ ̓ αμεροσί, φωνη, Να ε ἱ ὥς ο πῦ χοίτης 

Πς «ποῤεερσήσας αγ γε, εοὶ δὲ σοόω απο) : 

Ηδὲ δωμῶρ, νύμφα[τε, ὃ ἑρποτα ) πετείωα,, 
Τεζαποδων λρώ τεἍλύν, 1 /τ κ ἅμα πθύτα 

᾿Οἶχου δδυρατεν ὀξπεσαν εἰς ἕνα χώρο. 

Δον μήν. 
ι Ξ Αν { Γ ον 



Ι1Ι8ΒΕἩΝ ΡΠΙΜΥς. 
ΕΕΤΤ ἵπμεπίά, Τε(ίηε [ζοιΥα ΤΕΠΙΑΗ 1). 

1] μής εκί[λενεβΗ γη! εΟΦΊΟΜΗΗ λοε ΡτοριΠΦΜάἨΗ. 

ΣΙ ὕης υδὶ ἀἰμῆπε εγάδ ῥΗς ἵμεημε πα(αΜ1Η, 

Ἱ Λ{ΜΥΤΙΜΥΕ Ο/Η ΤάΜΕΟ ΡοπΗέ ἑαέίατα ᾖμεηιή, 

΄. «4ρρμΙεεχίσμα {ε’Τ., ΑΠΔ ΕΛΜΕ (η1εΜΙΗ. 

4 ([μγρίε Ρβηγσία Πποη» ζμάαηη η ᾖη1ριρ αἲγα, 

ο Ατάμηε,α[ταΡείεἩ», «4ΤάΤΑΙ ϱμἔ ποπεΐπε ζίομηε, 

| (μοά [ατα βε ἐς εμαάεγεοπόέῷ, 

ΟΡιαιαφμε [γη] Μαμάεη οβαγαη με [αἶμιο: 

Εμ υπάε α[η Μ4 αἲβΑ Π14148 οΥΐσο. 

Πμίηρ ἱῃ εχεε[[οΡο/ φαν! οε[[απηίρα υπάὸ 

(1Η Εαγεα {μςο, Με ἠ]]] ΤΗΥ ἄὐ αἶτο 

Τήφεη: ΗΥΊΕ[Ι /υος ε[ὲ αμα Γοπαπι: 

Λύοε [άεἷ, απ]αη» «ο μὶ, [εηματερεγιε”, ευ 
Νοᾶ εχ 

Εστείετε {4 εΠΤΕΥ/Ες ΠοἩ ϱΗΗ1 ϱοΠΙΜΡο Πα, πε 

(ῴπφμοεγέῤης πηγίῤη»,τεγγᾶφμεε γεριείε ῥαθΙΕΙΣ οχος. 

ΛΜ ΙηρΙΙο ΠΗΥΠΕΤΟ ογε[οσπτεε, {η ΕΗΓΙαγ1ΦΕ 

Τη επί θί ή Πα ΜΟΥ ΜΥ, ἆοπές ἴῃ ο/765 

[η αἱ μήη ἀεΙΜΥ ΠΠοΥΙάἰεο:πα ΊΗε ΓΑΡΙΡΗΠΕ 

{μάϊρίμπα οηόΜ1: [ες νοχ ἀἰμίπα ἰορμίᾳ ε[ὲ. 

[[ε [ιο πἱβι] σα μῥίταης οχίγε ιδ], 

{η σγεώ1μΥ ΡΕΥΤΑΊΗ : 36ς ΠοἨ Πα Γί/6, ΠΗΥΗΣΦ4 460 

ΕΙ οοπίΜΧ, πες ποη [ἐΥρεπίες, αἴσφαε υοἱμετος, 

Οαἱγηρεάμη! Ρεοιάπφηε σεμνή οείεγα οδέῖς, 

Έ ΥΕ Ραγέλε Τη ίσηεα τεδία., 
0 Ἡ 

1οτ 



182, δΙΒΥΙΙ. ΟΚΑΟς. 
Λος 16Η ο έζος ῥογήπος 11 Ιγης Ιπ1ε], 
Εκούαας, ὐἶςεπος ΟΗΕ δής, ϱ0 υημήη 
(ομ4ρΙε[[ει [οἷος (ορ {ρ/6 νοἰελα) {ῃ πυπόή, 

γαι. ἆ4ΠςπΟΜά ῥγοσοηίος, βὗλς ΙΡ αηγεά ΡίΙ1Α 
΄.χογίά 6[ Δομή, (δεις υΗΗΓ1 ογά πε [ο χ{ᾶ, 
ΟΡµΙηιά βοῇ βοφα/πες ηαίος, (5 ΟΠΕ [ΟΥΗΗΥ 
(1ος, 0 ηοῦ 6411 εμΥα [}6ςυ/ βαροδ]ῃ. 

Ο αμί[οκη [γρ ΡΥίΜ1ή, ο σαμαἰά Πάρα, 
ΟΜοά [ουετα [ὲ, Ρο/ίφειατη αἲ/ογήλέηα Πλογεή 

ου ᾗ- Α ΛΙ εοηΗΜρε ΗΗΙΗΗή1, 
{ΝΘΟΊΟΗ ση [ομίγῷ οἰο[[ες, {ο(εγοφηε /ΕΥΗΦΗΕ. 
«νωπε αμέο υαγίμη ΠογεύΣ ἠαμάαδο ΜΥΣ, 
{η [άοα ορ μέ εί ἄν 

305 [Υ2ΡΟΥΙΗΗ ΓερηΙΓΕαρηΣ. 
5.5 εερηγήεΤΗΥ1 αεοῖρῖες, πα (ος τή 11 γεσες 

ΓΓεζζογα γΙασπαΠΙγΗὴ, αδί[ς ράγες ομό 
7 0βογε ἶοη 0/10 Μο γεσπαδΗης, ἵμγαφΗε ΓΓΑάΕΗΕ 
{Πή, Φε βάῑο Ιαῤογ ϱῇβ, ἰαμάαμάσσηε [αξΐα. 
Τεγνα φηε έῥοηιε [νά ζώ1ο [εγει υδεγε ᾖμσο., 

5ιο οΡ/ΙΥΜΥ1ΦΗΗ6 [ος γοάίη | 1ΗΥαδ1ΓΑἱμήημος. 
«Νοη ΗΝ [ῥαιίο «ΠΕ[ ΕΠΕ ΠΕΡΗΡΟΥΗ υ]]ο: 
ὁ θά τῇ [ΘΥΗΡΕΥ ΓΠΟΥΡΟΥΜΗΗ ῥε[ίεοαγη:ϱς, 
Ορ Υ(Ι { 01409 αέρεάεηῃ, Ἰηφμε ῥγο[απᾶα 
ΙΡ Γη ο εγομΕἡς, πυδ] ες ᾖο/οΥο οσΤεΡΙ ΜΗ: 

ι5  μήρρε θείο [εκ σερ, ορ]{π]ά Φ 40Η 

4 

’ 

επ 
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Ἱ Κω τότε δή τοι Ναε θα ότατος ο) Όρων 

[ Όγδὸο ὀζηλθυν, δὶς εἴχοσι ) μία Ἴαὶ 

| Ἰπληρωσας ὑδεύτεοσι, .. μεγάλου αλ] βλώς. 

Εθ αὖθις βιότοο γέη ανέτειλε Ἀρέθλη, 

Ἀρυσίν φερτη, η τίς πελετ᾽ ὄτην Ὄλρίση
 

| Εξε ο ὁ φθρτόπλασον α)ὴρ ολμετ.. ὄνομ δὲ αυτ 

Οὐρανίη, οτί πλρτα τω ὁ μεμεληνδύν ἔ έα᾽αι. 

Ω νεο ξ ὄης οξρτον Ἄλρος, ὢ μέγα, γάρμδ, 

Πεε ἔλαλοη μετέπειτ' ὅτε ἔκφυ)ον αἰπὺν ὀλεθέ» 

Πολλά κλυδωνιο) θσισ' ὤμ. ἐμῷ ποσει , Ἡ ' Φωωέρεοση, 

ΣΕ ἐκυρῷ 8 ἐκωρη, ὁμονόμθοίσν τε κκ» 

ναί, δὲ αἰνησω έςίαι πολυποίκιλον αλλος. 

Εν σακη, συκη μεσάσει 3 χθονὸς βασιλάῖον ρχόώ, 

Σκηνῆροφόςρν δεζη. τάς 2 βασιλές - γαδυμοί, 

Ανδρε δχαιοτατοι, μοίθοις δέτε ὃ λήσονται, 

Πολυετη σι ,ωβξοισιγςόνοη σα δχαια έμοντες
 

Αιόράση,ς οἷσι μέμηλε πόνος κ) Εργ. ἐρουτεμα.. 

Γα]η δὲ αὖ καώρποὶ ἐπαάλλετα! ἀἰύθμκάτοισι, 

Φυομδυη πολλοίσιυ αῤραλόνσα λυέθλη,. 

Οἱ δὲ τε τθώωτρες αγήραιοι ημαιτα πλύτα 

Έαπνται, όσφιν νήσων κρυερώ) μαλερλών, 

Θνη ἔουται υπγω Ωεθολημαλύοι, ἐς δι ἀχέροίς 

Ἐν δρ δλίμας ὠπελόσονται,α κ) οκήσε 

αν ὁζοισυ, έπιιη μακάρων λῥος η ἠσαν, 

Δ4 ή 

νεα. 



1δά ΣΙΒΥΧΗΙ. ολάο. 
ΟλΑΙΟΙ αθέρες οἷς Σ)α5αώθ γδον ἐοθλὸν ἔλυχεν' 
Α ὐταᾶρ ὁ Ὀύτοισιν ὧε] συμφοοισατο βαλας. 
Αλλ᾽ ὅτοι άκρες , χα) Εἰν αἴθλεο μκολθύτες, 
Έσσυται. οτε σ] αὖ τε βαρύ σ]θαρὸν μετέπειτα 
Δάύτερον αὖ θλύος Δλο ὠαμα/)λνέων α)όθφπων, 
Τιπήνων. ὅμοιος Ὁ τύπος Ώῃ πᾶσιν ἐκασου, 
Εΐδὸς, χα μέγοθός τε Φυή, Φωνή μμ ές-αι, 
Ώςπαρος Οχι θύτης λυεῆς 9εὸς ο) σήθεοσιν 
Ἐνλετο.ὀίλα. ὁ αὐοι υ.ῇ7θιον ἧτορ έχοντες, 
Ύσατα β6λά΄σονται ἐστειορμκλνοι Ὥδὸς ὀλε.θρον, 
Αν άθιον μαχέσασθαι ἐπ οφνῷ αφερθεντ. 
Καμτοτε Ωκκως μεγάλου ρύσιςἔοσετ΄ο, ἀόδις, 
ἸΜαμοᾶῥων ὑδωτωνγ.ο μέγας Σααῶθ 3 χολωδεὶς. 
Εἱρξὰ κλύωὴ, οτ/ μή καζακλύσχιον υπεςη 
Δὖθις ποιήσεμ πλ αλ θρωποις κοκοδυµοις. 

Αλλ οποτὸυ ὑδνωτων πολλα] απερείσιον οἶδμα 
ζυματος ὀρνυρθυς λα ὀλυδὲς ὀλλο ποιήσει 
Ωργήεπανέαθα), εἰς ὀλλα, τεβέθτα πώτου 
Μες ολιγωθείη, Ἀιέσιν ὁ) ζαγέσιν ακταῖς, 
Αμφι γα[ζιω ὀθάσει ὁ μέγας ὅνος ὑψμκέραωνος" 

νά / ο» Α, 9 / αδὶξο- Αη τοτε Ὀ µεγα.λοιὸ 26 "παις αλαθρωποισιν 
/ 

γόμκατος 

ζησος, 
Ηξά («ρκοφορος, θνητοῖς ὁμριάκλυος ον 2η, | 
Τέασιρα φωνήεντα Φέρὰ" {ῷ οἱ ὤβωνα δὺ αυτο] 
Διοσῶν ὠγ[έλων, «ῥριθμιῶν σὶ ὁλον ὀξοομιζνω, 

ἡ 

Όκτω 



118ΕΕ ΡΕΙΜΝ6Β. 18: 
λ{οπι βεογίε ἆοπο δαβαοιῶ, φηὶ [Ε74ΡΕΥ ἵη ουηηὶ 

Ὁ 1ός εοη [1ο ἆράεγίε [αεἰεμάα [εομπάμ». 
ο άιφμε Ρὶ [αἶέοςς, εἰάύη ο ηα οερεγἠ: 1ἶ]ος 

; Ονόρ, οὔτε, ογιίπή [αησει σοἸ η ἱπάε[2εβά μὴ, 
' 1πρεης, ᾖοΥγεπάμήα, 1 {ΜΗ ΜΟΥΥΙσΕΠΑΤΗΗΙ: νο 

᾿. Ομεύ εκάοσι [αοἶεο, 624672 ΠάΓΗΥΗ, πού με 
΄ (ωγροτς, 65’ [ρεοῖε», 67’ νοκ ετΙ! ο πίρς υπό, 

 Ρεζΐογα φμα ΡΥίηΊο 1} εμο ἵπ[ρίγα με αὖ οΥίη. 

. ΕΙΙυετο ({άπΗΗΙΙ ῥγασογάἰα αμα ΓΗΕΡΗΛΙ) 
 (οπ[ἱωοπεΓαπάεπε, ῥγορεταπ!δερετάετε[ε[ο, . 3 
1]ατο δεἶ]ο [εἶἱαμή1 πμααεγε εαἶμγα. 

μπες ὕπ ος υπάδης ἱπ[αποσμγρῆε γΙάΡΗΗΑ 

' Ε[ῤμει Όσεαπης. δαβαοίρ [τα πιακίπην μι 

Κεργήγιει ἰπάἰσηαπο: Πες ΕΠΙ Φἡ/ῥεγάενε μη 

Ρειµει/ου βοηιίποι πηγη]ᾖν [Η[Πει υπάδ. 5ο 

ὅσα Ρομά Γμηηίφου βνέεης,γαδίεσιᾳν οἰ[αί αι 

}/πάαγμη Άμε ἠ]με ῥγε[]α ἀῑ[ιεεγή αν 

(ωρπηπε [ή ΡοηΜήΑ οοπεἶκ[α [πἱῤη», ἴπιΤά 

ΠἱΠογάφµε 65’ Ρογίη» εοπαργε[[εγίε, οβρο[ἴαφμε 

ΕΙΠΙΕΥΙΕ {ΕΥΥά ΠΙάσΠ{υΗ ο ΑἰΠοπαπί: σσ 

Της ο Π1οΥα [ες υοηίοί, ἠιογ αρ; ίρµο ο 

1η (οΥγής [11140, ΠΑ1ΗΡ ῥαΙΥΗ οὐηΗΡοίεΠΙΑ» Ὃ ο. 

᾿ Ὁογρογευε[Ετη. Ἰοεα]ες Φ44ΕΙΜΟΥ αΜΤΕΠΑ δε. 

ΓΕΥΙ, ποπ. ιοεαἰεοφμζάμα, Σἰνήηα σεΠΙΟΥΜΗΗ, 

δεᾷ φις [ε ΠΗΥ1ΕΣέ τοῦένο [ήήηΛά ἀοοεο. .. 



ιὰς «ΙΕΥΙΙ. οµΑς. ο 
{ΜΑγ1Φ/6 οἑᾖο ηποπαἁμ»,τοιίαἔ ἀεοκοἷως αρεν 6, | 
«4Φιεβεοαϊοηιαάαε οἑἷο πηραν [ σ]μεαδε 
{71η1ΑΠΙ ΟΕ: {ή ΕΥΟ 1616 ΜΠΙ ς 

ή «επί σαίμγι ΟβΥήβΗγη, [ηρσ με ραγωχεής, 
Ἱ  νωθνιωρ., 54 1ῇε οἱ [οφεα εοπΙβ]εδίε, πο υἱο]αφίε, ο) 
πα 1ΓοΥ1ηΗ]εμι [ούγλάνα Τε[εγεης, σσ' οωπέχα οἱορεδις. 

Κοικω Μοδ. ᾖ Παζ ηι αγ ΜΗ, ΥΥΥΡάΥΊΟΗΗΕ Ἴέτεητος, | 
βλ με[αοεγάοἵ 0: μες οπηηἰά παγπαμεραϊγαδα, 

μμ ΕΟΓΗΟΣ 0471 Φα ήαηλ νοχ ῥ0Υ ἀἰε[εγία ΙΟΥΣ 
θα λ]ηηοία πιογαἶος υοΠίες, φή1μς ϱαὔπεΓ αἆ οὔ16:, 
σι Ἰγγρέος αοίαμε μες, ἀπ{Πηοσ 6 ΤΕΡΗΥΡΕΠΕ 

«4 υ ές, σσ’ αφία [γεν εοΊρογά ὠμπέζα, 
ΓΤηΛηΜάη (εὕπεεβε ΡθεςεΠΕ { Ίμγά, γεηα(ἡ: 

ἅν Βαγδαγμε ο’ ἑάπάοηη [α[ιαρῤηρ αφ εαίω», 
255 Λεγεει]υοςεγα ῥάης «6[ά11 εοηεξάςΙ ἱπίσαμαε; 

Της ο) {1η ΓΡΙΤο γιογα δε εσγή, 
(αρ. σγρη Γεἰκ {ογ μας αὖ ος 

ο ὸ 7 οπογίε:βής Ρορηί; ΠΡΙηΡΕΙ Εεδγο, ὃς ῥ 
οχ-Ἔργ 1} ηότη εοἨμεπίοήερεητος, ΡεΥ ΘΗΥΊΩΜΕ [ΡΕΜΠ 
56. (οςῃ ο[οΕε ΠΗΥΠΕΠΟ ΗΕ, υἱαπηΦΗ6 ἵτα ἠμήΙΠε γεζίαηι. 

«1. Ε6ΥήΑΗΗ Πο άη1 λογία [ος παγπημό ἆοεδίῃ 
ἠοέζος, 16ΠΕΊΊ0ΜΕ ππαἰή [εΥο οΥΗηε Ρε ΕΜΥ. 

ομεί ] [1 ϱ1ἱάεγα απογδύς βτε[ος [απαδέε, ϱ5' οπίήος 
είν [ος ΦφβοΓΦ ο) οἱ ᾗάθη:, εφ ο υἱ εβρ με: 

[ηεράεπὲ 
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ί Οκτωγ ὸ θ μονάδας, τοοσαν δε ως πα Ὀρύτοις, 

µ Ἡή ο ηνὴ ὼνς ὀκτω, α πισυκόροίς αλ θφποις 

ἵ Οὐὕνομα δηλώσει. συ δί ὧν! Φρεσὶ σῆσι /0ησον, 

Ι Αλατοις πν Χειρὸη πα]σι ὑνίσοιο. 

' Αὐτὸς πληρώσει ὃ ὴ θες όμον,  κριπαλύσει, 

| Ανήτυπον μίμημα φέρω, ὁ πλύτα Αδάδ4 

ἧ Τότω «ως ῥσχομίονσ᾽ ἑρρεις 2605) σοορφέροτε, 

| Σμύριαν αταρ λ/ραιο. κα 9 σοδε πόρτα ποιήσε. 

Αλλ οποτὸμ Φωνὴ τὶς ἐρημοέην 24 χώρης Ἰωαένης 

Πξὰ, ἄπα]λήνσα βροτοις, χα) πάσι [οήσει, ὁ ῥαρῆς- 
Φφής. 

Εὐθείας αἰγαποιό πομησεωθμ, ήο] πει α) 

Εκ κραδης κακίας, κα] Ἰὔδασι φωήζαβαι 

Πω δέµας αλθθρπω,ὶ ἵνα λυνηδωυτεξ αἰώῤη, 

Μηκετὶ μεν όλως γα παρεκθαίνωσι δικα]ων' 

Τω οἱ ;αὐβαρξαρόθρων πεπεδημῶρος ορχηθµεῖσιν Ἡρώ- 

Εκκοψας δωσει μιαν τοτε σ]κκα βερτοῖσυν ον 

σαι (όξα Φνης, οπὂταν πτερυλαγµένος ὑξῃ ὁ Τησοίς 

Εκ κά Αἰγύτῃοιο Καλὸς λίθος, ον 6ὶ ρα σύτω νο. 

Λάος ζλσογή Εξρα]ων, έθνη οἳ ροῤῥται, πα 

κα ὑφηγήσει Ὀ ὸ }ὸ 2ο) μμέδιτα 

Γινὠσονται αλ] δε, ἀταρπητον τον Φα. 

Δείζὰ γὸ ζωέὼ αἰώγιον αλονθόποισιν 

Εκλεκτοῖς, αλόμιοις 9 ο πυρ ὀῥα]ώσυ ἐ ἐποίσει. 

Καὶ τότε δὴ νοσεροις ἱήσετοιμ]ο], Ἐσπμκόμοις ὅ ᾳ 
ζρλςοὸ 

/ «/ ζ / / »} / 

Παζ, οσοι (ϱυτῶ Πεισιν ο) ποιήσοίται. ον 



158 5ΙΡΒΥ1ΗΥγ. οἵξας, 
Βλένοισυ 3 τυφλοὶ, αταὰρ βαδιῶσι τε χωλοί, 
Κωφοίσ εἰσαῄσοιστ, Ἀθιλήσουσ᾽ 6 λθλέοντες 

3 ρ» / 2/ αμ Δα/μνας ὀξελασιι, γεκρων ο, πόρκωκας ἐς) 
5 / 5 Κύματα πεζά ́σει, χα ἐρηµσ/ῷ ο)! χώρῳ ἳ 

τες Εξ Ὄρτων ἆμοι πέντε Ν΄ ος εἰνδρίοιο 
Εἰ.. Χιλιάδας χορέσειπεντε, (ο 3 λείφανα ἴρυτων 
Ἄβνεασε ; / κ πα... να Φύοισι. Δλὠδικα, πλήρωσε κοφίνοις, εἰσπαρενον αγνίω, 
1εριε Κ οφ Ἱ / ο ία {μᾶ, Ίκαι τοτε]σροηλ µεμευσμενος εχένοησει, 
π ἐπί (ὐδέμλυ ανδνήσει μεμεθυσχιένος ἕασι λεπηοῖς. 

πολ-- Σε ε/” 6 ς 
λάν. δτ Αλλ οπὀτὸω Ἑδρα[οις πξη χόλου Ψψέσοιο 

ιά Οἰρομανης, ν πίςνέαυτ ὀξαφελφται, 
είτας, Ουὐράμον ὁτί πα]δυ θες διεδηλήσαντο, 
της Ἐλ- λὰν, λ / ν / ο, πό αι τοτεδη κολοιφοις ΧΑ σήύσκιατα Φα ρκ«ακοεντα 
λαών, Ἱσοοηλ δώσει κὐ(οροῖς ο) χείλερι ούτω. 

5] 7) χ ν ον / 2/ »/ Εἰ:326 βρωκα ἡλλέω,, κ) εἰς ποτον οὅος ἀχρφτον, 
Διυασεθέως δωσοισι, κακῶ βεοληνλνοι οἴσρορ 
Στήθτα, ὁ κραθίζιω . ώταρ ὀμμασι οὅχ ἐσορώντες, 
Τυφλοτεροι ασα λοίκων, Φοθερώτεροι ἑρπτωφήρων, 
Θνρών ἰοΘολων βα ρέιπεπεδηκνοι ὕπιῳ. 

Αλλ᾽ ὁτὸμ οκιπετάση χάδαις, }ὶ πότα µμέζησν, 
Καὶ σεφωνον Φορέση ση οχφ01)οΥ ἠδέγα σπλά-σον 
Νδυξωσι καλά µοισι, ὅτου χάριν ο ποιον ὥραις 
Ν ὑζ έςαι σχοτδέασαι, πελωθλως πο μέοσω. 

νο ή ἱ λ / » / Κα[τοτεδη ναος ΣοΆθι(θ]ιος αὖ.Ορώποισιν 

ην 



ΙΙΡΣΕΕΚ ΡΕΙΜΥΟ. 

ἡ Ιποείεπι οἰσμά1: [ηγὰμ αμάἶγε Πἱοερίη: 
Ἱ 1η[οέδα ημείς οαθίτη /οΥγλαΥε ἱοημε]ώ». 

᾿Εκρεῖῖει βιγία»: οβρτεβέπἹοτεε Τε[Ἀνρεπί: 

| ΓΙαοαδίε ᾗξηρτἰη ἀε[εγεφµεζοογήε, 
' 11αγσε ῥαπΐρηρ ἐκ οἱ 62’ Ρήεο Ψ14Υ1ο. 

| Λα φμίπφε υἰτήγ» [αἱαδιε, γε]]φίαφ με 

|ΒΗ [οπου εοββίπου πρ]εύμηι υἱγσιπῷ αὐπιωα. 

᾿ Έείμπς [αεί οὐ γής, πο. ΠΟΠ 6 υἱζ δι, 

᾿ Άύοη οομἡς ϱΕΓΠΕΕ, Ίοῃ αμγίῥης αμαίοτ{ρ[ο. 
 Εεδηου [εεπίσε [πε [ηρβαία Ἰ οπαπι 
(µπρειε ία, ᾗάε [ΗΡ]αϊα ΡΤΟΥΓΜ5 ϱΟΥ ΜΗ» 

ορ ΤΟΡΙΕΤ οσ]ε[έεηη ζμίο [εαίπε ο ϱΙΗ11. 

Ο/επ/αγε Ρε’ εοε ΡΗετμή: μπε ἐπαρίμρ 

Γπερίησει εοἱαρβος, υγο[αἠμε[ῥηία [εε[ε 

][Γαεἱ ἱαβήε: πεήμεποη 67 [0 απ]αγ: 

μα Ρροπεηὲ ε[εατη, βοίμή1 ΗΕ ΗΗΠΗΗ 4εσιῇ, 

Ρεζτοτα υε[απἡ [αμήν 65" εογάα [αῥα{ὲ, 

ΛΙ] οσμή {ρ[ο εεγπεπίσς, ζ5' Ί1άβε οἱ 

Ταἱρό, απσμε πιαρ Πεμ ομάἡ, 6/1] εγαφεε 

4[ῥΙάὴ οΡΡγεβ] άμτοφ με σΥαΜΙ4Ηέ υείεΓπο. 

37ο 

272 

26ο 

δε πιαπίθη» ϱαβΗ ο 71ης ο μΠέζα εογοπαΠὰ 385 

Τε [ίπ εἰεγέή, πες ΠοἩ ἰά8ή οὐ» αγΗΠάο 

Εἰχεγίραέ]α π1άΛΗΕ, ον η εά/4 εγίδης ῥονίς 

Λος Γεποβγο[α ἀῑε Ππεᾶίο ΠΙΟΠ/Υο[φΗε[νει: 

Τηης ῥο αμ Φεπετέ ΠΙάσΗΜΗΗ δοἱομιοπία [11113 



τοο δΤΡΒΥΊΙς ος Α.οι 

Τρία ἆαδῆτ, Γἱς ο/η µοὐἶα ῥτο πάς [μδίδίη, | 
{ΜΗ ΟΙΘΕ ΙΙ πο] 1άἡ1 Υ (1 410 ΥΕ ϱεγεαρεή, 

δεά Ρο/Ίημαηι εγώ μο μες γερειἠμεγέ, Αἴφμο 
Α{οπ[ἔγαγίε [ΟΥΗΠΗ1 Ποτά δη», αἴφηε ζοεεπιήο 
(οηέΐα εἰ] [[γαγή, εα]ε[]]α γοέέα βρή 
Λη Ρίῥης ἱημοέέμς, ομα ἠ ή 1Φ1εγί! ουδέ 
ΓΓαέζμηε Εμαησείῇ], αμ ο πομλίπο [ρηρες 
ΓΙογεΠοΜΟσεΥΊΕΛ ας εμίρης, Ἰάφμε γΟΦεΛά μὴ 
Λάασηι ἰεσε: δοιὲ ἆμέίογει ἀείμᾶε ΓΗΓΗΤέ, 
1}εἴπάε ση» πιαΓη 141 Πα εη 46[Γοι ε[ε. 
/παεήά[ο πιο [Ἴον [ααἰοηῖ [αι ΕΠερναϊ, 
«με αμγΕημί(αγι ἸΚογλάπς ἀἰγίρίοι γοςς, 
«τσοπίφς, ἀερίπε εχἰδέεε αἶγεγα γέρηα 
«4βίώμε, γεσπὴ ρεγεέῥη» υ[σμε βτεπεπίφ με 
ΛΊογλαίος. {21 οΓΙΕ ΓΗ ης 714514 ΥΜΙΠά ὍυΙΥΟΥΜΥΗ 
ᾖ/]ογ/11, 4 Μάάο [αβηηι ΖησΥεΩΙΕΠΙΗΥ πίφ μι. 
(ώ ει θΥΙΥΕ 1Η Η ο οἱ ο οί Γεαρία γμίπαΠΗ, 
οὐ ἰογ]σα{ή (6οΥΗΥΗ υοχ ῥαγβαγα ὕπσμα) 
{2 ΙΥΗΛΑ, ϱΝ1 ῥαϊγία {6ΥΥά ῥε[οπιμν Πεδταὶ 
ΕΤγάπ)ος. 711[6γε ὑρχαίί, Γ11γάΦΗΕ ή) {ο 

τΓοεΗ ζοἷίο : Ες τγή]γς [εάιΠοηος 
}οΥ[αὔηπεβούαίπεε ο Ίηος νυγῤοήμε Πά[ΟΥ 
ςοπσεγέος εοσει [6[ε ἀε[]ογε υἱο]βίπα, 
ΓΥορίργεά Γααίπηρ 1ο οοπασα[εγε πε[αμάμηη: 
Ταπία η εας πιασηί ἆε[αμίει ἵνα 1 οηπή. 

Ὅ { ἶ- 
) 



ΤΙδΕΕ ΡΕΙΜΝς. 19ἵ 
σημα μέγ οκιτελέσει, ὁποτὸν ἀ]δωγέος οἵ κου 

4 Ἔνοιται αγ[ελέων ἐπθωάσασιν τειον )νὰωσιν, | 

| Αυταρ ἐπιὺ έλθη τθιση ἠκκασι) ές Φάος αώθς, | 

| Και θώζη Θνηπεῖσν ὑπνον, ὑπδυτι δὶδάδῃ, 

ἱ Ἐννεφέλαμ. Έλπρας εἰς εθουγὲε οἶχον οδδίγσει, 
| Κδλείνγας κ» Ὁσμῳ θῥαλ/ελίη ]άίδημα. {.6ἱ- 

του κ) ἐπωνυμίη βλασο νέος ἀφήσειςν, η 

Ι Εξ ἐθναν μεγαλο νόμιω κα)οδηγηβεες. 

' Άλλα γε ντ (ςὗτα Σ:9Ά9ι κο)οδη}9ἱ ἔσονται. 

Ἱ Κα τοτεδή παῦσις έσαι μετεπτείτα (ὤἝοφῃ 

| Είδε δὲ Ε ρα[οι ῶ καικὸνέρον ἀμήόονται, 
[ ΠΠολλον δὶ ο ώ τε 9 γυρο ὀξῥαπαξὰ 

| Ῥωμοῖος βασιλά, αν οἱ αὀ ὁ βασιληΐδες λα] 

ή Σιωεχέων έ έασοντα] Ἀἀπολλυνδρων βασιλλών, 

Ἱ Καθλίνοισι βεοτοιό μέγα ο) έοσεται αἰδρᾶσι κείνοιό 

'. Πτωμ, οτὸμ ο ρωνται ῤηφαίν, αθίκοιο. 

Αλλ οπὀτὀμ ναος Σολθμωνιος ο 1βο δια 

Ἱ. Καπαεσείτα, βληθείς οἱ απ’ -αλδρων βαρζαροφώων, 

| η πα Εεραοι δὶ οσο γη ἑλαίσουτα!, 

Άθεζοδμοι, κερα]ζο οὔμα πολλάω δὲ τοι α]οΦιΝ 

κο σἵτου μέσ Κουκ σασις ἔσαι ὥπασιν 

Αιδράσν. αἱ αἱ 3 πολὀς ὑθθιζονθναι παρ έχασα 

Αλλήλας κλαύσοισω, ἐπὶ κθιχθ) ἡλιτον έρορὴ, 

ΑΔ εζαλναι μεγάλθιο ος χὸλλον ο κθλποισι. 



1923 ' 
ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 
ΠΕΡΊΙ ΕΛΑ ΑΗΝ 9 Νν ΚΑΙ 

σοι Θεᾷ, καὶ αὃλ ἁγίων, καὶ 
ὤΘ κρίσεως. 

ὦ Μ Ο Σ δηκατέπαυσε θεος πολυλός | 
σοφογωδέιο, 

(τς 
| « Ἡ ἳ 

| 

νι Πολλα Απεζιμθόη ὃν Χ) μοί παλι ο σἡ- 

Ένθυτο 9εασεσίων ἐπεων πολυγηδια Φωιέω, | 
Πα θέμα Οκπηρθείσα σολ ασωμ.. ὅτε γὸ οἶοδῳ | 
Οι λέγω : χέλέται 3 λεῦς (αέ έκαα; ̓ἀφθβΘ.ΝΝ. Ἱ 

Αλλ σποτ σπα γη γης σεισμιο! κκαλεροίτε κεραυνοὶ, 
Βροιταί τ ;ὠτερσπαί τε γή ἐρισίθη, 

Κα μανίη θωων τε λύκων Τ, αλδροχτασίαι τε, - 
Και Φρα) αλθράπωη! ἢ ρ )βοώ' µυκωμδύων, 
Τεραπόδων πτηνών τε ο Μρίῳν (ο λαέργων, 
Ηοὶ ανν; οἵων τε ̓  ἔπειτα χέρ βσος Ὄρύρα 
ΓΠολλή καλλφθόσα ρήσεται ἐξ α ἀμελείας͵ 
Κα καρποί ;λεβίουση, ἐλθβερρρς αξία σὶ ἔσαι 
Πλείσοις ὁ ο μερόπεοσι ) ἱερρσυλία ασ)’ 
Δη τὸτε κ) ὁ Ἄμεη δεκα τη ο] ὃ ζῶτα φανίται 
Απθρώπων, οποτὸμ σεισρθων αφεροπητῆς 
Εἰδώλων ὅπλον αδραόσει, λαο τε τνάξό 

Ῥωμης 

μμ. ον κο ΑΚΛΕς  αἅ μας, . τισ τε ή .. νε, ων ο ας Ἰ « ο 



" 
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η 
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: 

άλας ο αἴφε ῥοή {οΥ1{5, σ7" φηιά- 

ο δε ΙΙΟΗΙΟΥΗ/Η, ΠΙΗΙΟΥΗΤΩΕ, αἴ ΗΕ ΙΡΥΑΡΗΥΗ, |. 

ρε ος ους, Ετ..Ὀ Ε 

τρ 
ΕΙΡΕΝΚ ΣΕΟΥ ΝΟΥ 

Όεο, Έτ“ Εξ ΦΑΝΟ ΤΙ, 
ὃς ἆς Ιιᾶϊςϊο. 

“ςόοςτοναΑΜ ῥεγάρέθηα ο1ΥΙΟΗ, 
ν «στρ Ἂ 16 η ΐ1α ῥτέζαΠ{6, 
οσο] (ο/ήΡΥΕ ΙΕ ΜΗΛΟ, ΠΗἱβ] Αμ ΡηκοοΥ- 

«ο λακ αλα ΓΗΥΓ 41 ὦ | 
1η] οάέ5 υοςδήῇ εῥΙες Σα ΊΩηΑΥΗ. | 
ο ΟΥΡΟΥΕ 1οέα [μροης γάβογβης, {ηαΥά αμιά {ία " 

ΕΙοηαὴ: {ρε [εᾷ ῥο/ πάπα: |Γ}6ιις ο) ηιά [ατὶ. - απ 
“ο οἱ1η ΓΕΥΥΑΥΗΑ ΥποἳΗ, σσ’ [η ήραίπα ἀέγα, πμ] 
Γ μ/σμταφ ο] Τοπίηη [πεγιε, σ [0μαἰογασγογή, 
Γεαεάος Ρο σΗή1/2Η, γαίες σσ /έεμα {µρογή/η, 

αγμρεήαπ!ηή, 

«4τηηεομίμγα: [1ο ε γα ϱἰμγίγχᾳ Μειγά το σέα, 
Ε[γμρ μα ἠπΟμ τος ΡΥομΟΠ{η, ἆ [6γεί αρ χος, 
ΕγηΊηΡεΙζμε βογίηΗηι υἱρίο[α Περητία βαση, 
Γαπαφμο ἀΙγίρίεπτ. ΡοσΗΙΠΗΗΗ ΕΗή1 (εηίφ η [εεἶ μη» 
Εκήει ἀθαγημήη: φΜαΜάο ημὶ [ιάεγα [εῶ:, 5 
(πΗ[[οΥ τετ, [α(ΜαΥΗΥ Ηησεξ αὔΙΟΥΕΠΗ, 

-. Ὁ 



ἴ94. 6ΙΡΒΥΕΙ.  οκἈΆς, 
Ε; Κο] Ροβµίμγη, α [ερέεηη οοπ(1οἳ 4γε6, 

(6 οπομείος: ἆϊμες ἀε[εία Ρεγἰβὲ! ορµσευύ, 

[μ]εάπο εγεδγὸ π]/εεηῖε ἱπεεπάέα ᾗαπηιήρ. 
-ο |: 1Η 4ε εα[ο οεηί[]α [απσμἰποίεπια. 
ο 4ῑσεπη» ΡΗΥΙάΠΗ1Η ἴοησέ ἰαίζυμιε ΡΕγοΥΡεῖν 

(αάΐδης α κοπή ἴπ/αΠίεΕ: πῳ με Γμηημίεῳ | 

Ρε[ζες, αἴφ με [αγηςς 12ο», ἔσ᾽ [μα [ο ἰπηίπα με | 

Π]ή, φὲ υἩνεη! ἐκρεττεε [εσέ 65’ αηΗή. 
ΑΕ ΧΙείφκε [ο υ1/ΠΗΊΗ Μοίο ἄε[εέηρ {π.ογόε:.. 

δὲ μή ος πα 1εγγό ᾖουήηής υε[εἰσία οεΥπα:, 

Λἴπεην. ΥΗΥ(ΗΗΗ ππάσημ» [εως ἱπεοία εαἰέ, 

Κεὑφειαν βοπαίπ μη ρεπίεμ [εμαδίευδίφμε. 

Τηπερακ, 65’ υεγὶ ργμά σπα {ήηΊα υἰσεβίε, 

3ο Γογγάφμε [γμσί[εγεηο {7565 [ογει υδετίογεν, 

Λε ἁμμί[α φμάεηε, πεη με [εγμίίμγά ἀίπεερς. 
ΟΛ {ἱδεγ ετΙΕΡογΗΑ ΟΥ α[ίρις, ο ή, 

Ε;[αιίο, [εµὲ [αἱε απ{ο: [εεἱμημερετίΡη. 
κ ΙΕ αρα, (αὐίμγ ἀἰμήπίμῳ ἴπσεμα, | 

ἉἎ 

4άΙΙΕΠ” 

εικβς ]άγλ Μο γεἰμοεδἠ: εἰατβίηλα [1εἶ]α, εογοη 
ο βΗπΙν εἶαγα, εεἰο υἱ[επάα Γέγθο, 

1.μδα ἠαμά Ρα : μπα ή ΠΕπηρε εογοΠαἨ 

1)ε εαἶο οβεπάεἴ, Ηἱ Ργαηιία ΦΑΥΕΥΕ ΘΕΥ{αΠΙ. 

Λα ΤΗ πε ἱπαίρίέ ΠΙάσΊΗΥΙ ΡΥοσεάεγε [εοίμηη 
«. }ΥΡί οα[ο[εί, ἀάῥεη[ατοταμε υάσαΡΙΕ 

Οπίῥς ῥη 1, εἰ ΗΠΛΟΓ(Α ή ο ΠοΥος 

φας σε τσκ ταρπεπφακηπρῃ;' 7 - 
δρ φος ” » 1 ην αφᾶαν . 9 



Γι ΡΕ Ες Ες 

Ρώμης ἐπ]α λοφοιο, μέγας δὲ τεπλῦτος ολόται, 

Διά /ομᾶνος πυθὰ πολλῷ ὰ πσὸ Φλοφός Ἡφα[σοιο. 
Καὶ τοτε σὶ ἡµατοεοσα| α͵π ἐρουίό κ ζαθάσαι. 

Αύπαρ κόσμκού ολο τε απειρεσίων αἰκλεπων 
Αλλήλρις κτείοισι αεμέωῦτες, οφ δὲ κωδ]µῳω 

Λοιμοάὰ κ) Ἀίμουῦ θήσει 9ος ἠδὲ χεβαυνοιξ 

΄. Αν.9ρθποις, οἳ ;ατερῦς δίκης κβάνοισι λέμισας. 

 Λβς ἡ αἰθεύπων ἔτι ϱ) ώμο ἀπόμτα, 
. Ωεῖ χα καπίδη της Ὠλλρνὴ αωμαίοσήον 

Αν9ρΦπου.τὂτε δὶ αὖ τε μεγὰς) 9εὸς αἱ έθλ να(ων 

Ανδρών ἀ σεζέων (5 (ρτὴρ Χν ππλύται Ἄνητα]. 

Καὶ τοᾶτ δἲ ερέωη πε, θαθέα, ο σέέύεσις έσαι 

Κωγη κα/ρποφορος και γρ ποιό παλι πλείογας οἶσει, 

Ούδὲ µεθιζαμθη, Μσῖ εἰσετί λαφό΄ησα, 

Πας ὃ λιμόο, πας 0 ρμος ἑλάλερρν α),Όρφποισι, 

Ἑσσεται ῶς παροο νο αλαιθείη π ̓ πολήτη, 

Καὶτοτεδη μέγα σημα ὃεὸς μετέπειτα πομήσει, 

Λαμνά γὸ σεφαλῳ Ἄθμφες παρομαῖίος αρ 

Λαμῶξὸς, παμιφα] ων, απ ορωό αἲγλὴ εντος, 

Ημασυ σξκ. ὀλίλοί, τότε. - στφος α) Ὀρφποισι 

Δείξφ απ Μοογθῦτν «ηάγωνιον ἄθλό-ρουσι, 

Καὶ τοβµα! μέγας γὸ αἰὼν εἶσελοισ]χὸε ἔσ-αι, 
Εἰςπολυ ἑθρένιον οίκου μθμικὸς δέτε πασιν 

Ἔσσιετ αλκθρωποισυ έχων χλέος ἀθοιγασίας, 

Καὶ Ὅτε πάς λαθος ζι ἁὐτωάτοισυ αέθλοις 

Ν ή 

ΥΝΟΥΣ. 19: 



ἡ 9ύθαι 
Ὅ ζω ης. 

Τού ΦΙΒΥΙΙ. οκ, 
Αθλησει νίκης σόΞο(«λλεος. γὸ αἰαιδῶς 

Αργώθλον πιο οκὰ δειύαται σεφος ὠνήσααθαι, 

Αγνος γὸ Χθισος συτοισζα, δίχφια. Θεκίοάοσι, 

Κω ολ κήμοις ολα. αυταρ κα. αὕρτυσι δωσει 

Αθανατον, ἄλ. θι 03 Οπνάτου 1" αγώνα ποιόσι. 

Παρλωμο Ἅ ρα μούσι καλας, ἄφλαρτον ἀθθλον 

Δωώσις δωρο, Χ) ο ια δίχαια. γέμιοισιν 

Αι 9 ρποις πάση τε ὁ ἕνεσν διλοδαποῖοι, 

Τος ὁσίως ζασι σι τε ον δὶ ένα. γνὠσχοεσιν, 

Οισὶ αγαπῶσι ναμουττε, 2αμοκλοπιώντ α πώ 

Δωώσει πλέσια δωροι, αἰώγίοὶ ἐλπίδα ο ζρις, 

Πασα τε ν ψοχ) μερόπων δισ ε ἐσ΄α] χάθισμα, 

Κάθειας αλιδζρποις τίὼ ἄγεσι πᾶσι μκια]νὰν. 

Οὗτοέα ἀγὼν, ζπιώτ ὄθ]ν αέθλια, (οιῦτα βρα(ζα, 

Τάτπυλν ζωπς, καὶ εἴσοδὸς αθανασιης, 

νότιος Μθοέγιὸς γε διχαιοτα τοις α)ιθρώποις 

σσηρεν γίκης ἐπαέθλιον. οἱ 3 λαθόντες 

Το σέφος οἸδόζως δή(Α᾽σονται 39 ζιύτη-. 

Αλλ οποτὸμ τὸδε σημ. φαρη ολ χόσιον ἁπύωτα, 

Εκ λυετής πα]δὲς πολιοχροταφοι γέγαάτες, 

Θλίνάς σἱαἲθρωπτων,λθιμο! Φ) αιμοί, πολεμοί πε, 

Καμρών ο) δα γέη, πεθηκα τει ςύχρυα πολλά, 
Ἁ ος 

Αοπύσων 
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(Ομ Γ6εάΡ. ομπέζης Γης ἱηοΥΕα ᾗία ΡΥΟΡΙΟΥ 
Ἠγιοηηία ο η {6η ά6Γ ῥορη ης, υἱέτογία φΜαάο 
“{οερπάςθι ΡΤάεἰαΥά αἨήγῃΟ5. Ίαχη γἰ{ο [ἱοεῦίε 
(μι[ίῥος αγρεηΏ ϱἰάγ11 ῥεΙεγεΙΠάΘεΟΤοήάΗ. 45 
(εν οπἰήη (ΡΥή/ήμε ΡΟΝΕΕ οεγιαπείπα ἵμββᾳ, ν. 
Οπαδηφμε βτοθος, «ΓΕΥΠΑΦΗΕ ῥΥΗΕΙά ΤΕΙ ει 
7 εβρ, αἱ ΠΙΟΥΙήΣ οΡΥΙΑΤΛΕΗ εδω υ[αμο. 
Ἱγσύιερ υρχο, φ11 ΡΗἱεργε Ο/ΥΥΕΥΕ ΡΕΥΡΕΠΕ, 

Ξτεγηίη ΄1Ηη5 ααθίε, σσ' [ομαπείδι, αμ 52 
ΟΠΙρης Ρα Πής, σεπετίφηε 4Πηΐσεπαγηή1, | 
Εε[απέ{ε υἱμεπᾶο 12η πο[ΟΕΠΗΦΗΡ υΜΗΗ. 
Τα) 11 (οη1Μ 61ο αΜαη!ος, ΓΗγ]ά ΜεὂΗπε 

(σομῥίημς ο, αι ρν 0Η ού ΕΊΊΗΊΕΤΥΑ ἰωγρα, 
{ή1ηποΥΙΑΙΟΥ1 [ῥεη1. Πά11 4ο" 11 ΠΗΥΗΙΛής ο/ηηές - 55 
11 βΙΡΊαπα ἁπίπια: φμιάν υἰἰός ΠαρΙΓίογμήη 
ϱΜΙογία [ες ππαςμ]ῷ ΡΥΟΥΓ }αάατεπε[α, ο[ῖ. 

ΓΠος οε γιά Υ1δρίς ε[ᾷ άδοΥ,ριος οι ῥιαγεία Ρσηα: 
ας υ]ία Ρογία ο: βίςεβ ἔπσγς[[ς ἴπ ΜΗΥΗ 
“ΦΤΟΥΗΜΗ. [26μρ βας εα[ε[ής, ἵνα] 6σ 

{πμ ήλαα [γα Γή υΙζΕγίο ῥικηηία: οηἱφμέ 

(,οπιἱσεγίπί βαΙγιαη1,Ρ6Υ ἐαΙ ἰπσγεα16ΙΜΥ βοπε[ίο, 

σδᾷ Ρο/Ἴᾳμα1 Μοἱο [15111 βος ΕΧΡΑΤΙΕ ἱῃ οΥῥε, 

«4 τοπεγῷ ΡΗογ{υεΓΕΙΗἱ Μ6ΊΊΡΟΥΗ ε1Πή, 

«4τόζαδηι βοπαίος, ΗΤΟ (ΗΥΟΙΠΡ ΤΟΥ, 65 
οὔτε θεία, Γαπηες,αεβηγικη; ὃν {μόδκε,αξηπάο. 

ο, 



198 ΡΙΡΥΕΕῦ οὍπικα 

ΕΡΕΗ φιοί υἱάμα ἰμσεδημερίσπογα, ἐγή1 
(μη σσ 65 ΡΥο[ἡ ο«ΥἨΕ» {η υε[ξε εΥµεμία 

Ομ υηεπαΡγή ΜεΥΥά Πα ἀάδηηε ουαηέραγεπιέ, 
7ο Ρ]μεγε[αη6Ηέηεο |Γαάαια.Ο Ρεβίγα [εοίά, 
Ο 1711811 Ρυαμέ, Φος "υἱείγια ΡΥοΓεγεί αμ. 

1 }εὔ1εΙες, φιμ 0μιά οτί Γειίπα Το]. 

Λ/οή ΠοΥΙΠΗ. 5εά πε Ραγία! μπε [επιήπα ΡΥοίεπα: 
{η ηπαΜ{ σεπετῷ [ἔγασεν 65’ γπακίηιά 6 ίς 

75 1η[ία: : οµ72 φΗἱάαγΗ Ρο υσεέρης η αιὶ 
Ὡς Απ’ Εα]]άεος «ΤΗΕ {η ΜεΥΥἱ πια Ιοπαμ!ος: 
πο. - [οκ] υεηίεῖ, Γααἰείφμε ἱη[ρηία 1] ιά 

1316Υ ΠΠοΥὲαΙες. ης [αµέ1] Γαπαίσ, αἴάμε 
ΕΙεζή, ᾗαΐσμε, εί: αἰγγρίομί: 

θο Λ/ος Το Γεργαὶ, 4ο: [4ΗἱοΥ Ίαρείει ἵγα. 
Τμήή 111 δὴ [η εδ ῥης οηᾖαί αὖ οΥ!µ 

«4ώμοπία! ΄Ρορμ]μς, ΡορμΙμπΊεε γεφγει ΠΠΙο- 
ΓΗ 

(οσπαία [11ηρίε, φ/ειη ῥεγια τει 4[[ῇ}ΥΙΟΥΗΥΗ | 
Γπηρετας : ἠἶ]αια σεπ{ον ἵεα εἰαάερεγίρωπι. 

95 Ρυ[γεμιο ΤΗ Τ/ΗΗ υεβοηοπείρης ἡηρογ]αὔμπε 

ἆ{Πεδγκή [άν οἰεζίῷ, [ὁ σα, 
ο ερνμ.Ιρεγίμηη φοπίά Ποη 46[ΙοΙ υπφίάπι, 

Οία πα ϱΕΥΗ1{, ΓΡΥΕΥΑΗΣ, ϱσ' Ιπεοία εω]ἰ, 

Γαἱρεβγα ΡοπαίπΗΥΗ [ΟΠΗΊΟ εοπεἶμ]ει ορογία». 
ρο Τεᾖίοςε [απμη]ὲ, 1} ουηήης ἠμο[ΩΜπηΝετεµε 

Γημομίοἳ 

ιν κ ωμά 



ΕΤ15ΕΝ ΤΕΝ. 

Α/οποσων παιδες ας οὐ! λοινήσουτα!, 

Οἶκ ὁλοφυθόμᾶο! λμέαρ ο ο Φαρεσι (ρκας, 

Σι μέλεση να λγοιση πα ολο, µοτερι λφια), 

Αἵμασι χα) χογίησι πεφυρμὸν. ὠ μέγα δει λ0/, 

Ὑσατίπς} Ἄρεος Φατες κακέργεες αἱνοί, 

Ἰδηπιοι, 6ο 9ὲ νοοιώτες ὃ κά ς Φύλο μοι. 

Μη Ἠντωσι) έφυ ὃν μερρπων αἰκθρώπω", 

λΛΗδε σεευα]βίσν ἐς ότὸω τνὲς αντ ) αποσφνἵν 

ψά δυπαται πελάσωσω αι ροη Φημί ζοντες. 

Και Βελίας δν χα] σήματα πΌλλα, ποιήσεί 

Ανθρωποι. τοτε "σ) ὁσίων ἠποκαζασασις α)δρων 

Εκλεκτ, πισω) τε, λεηλασίη σε Ἄρηται 

Τάτων ἠσὶ Ἑδραίων, δερός ο ᾿ ἀὖθις χο λὸς ἠζφ, 

Ηνίκα δωδεκαφυλο αἲπ᾿ αὐτολίης ως δν 

Ζητήσων λαοὐ, ὃν ὦ πωλέσιν Ασσύβλος κλών, 

Συμφύλων Ἑξραίων' έθνη δί θι ζοισυ ο ὁλθιώται. 

Ύσερο) αὐ ορ Εναν; κα ῤνδνέων αλ ορωπων, 

Βκλεκπής πικω) Ἑξραίω», Κα αδυλωσαήες 

Αυτού ως ὃ  παροίω, ἐπεί κρώτος ἅποτε λε 

18 νμρσο: πόμτω», πθρεπίσχεπος, αἱθάθλ να], 

Ε Αἲζ- 
πόσα 
ετα] δεις 

Ἄλιρα 
-Ἡ δρη- 

γήσοισι. 
Οἶκσ' 

ὀλοφυρό 

μάνα! 
λρέας 
οῇ 0. 
ο, 

; 
μένα. 
σδρι αά 
αλτιχεί- 

σου, 

Ε) ωὖ 
ὁσίων 

απανα- 

ςδίδιζο 

Ύπνον ἐπ αἰθρῶς ποιό σκεδούσε:, βλέφαρ' ώμφικα» 

λυνψας. 

ϱ) µακαρεο ὃ θτρουπόντες, ὅσοιό ἐλθων ἁγουπγοιώίςς 

ΔΝ ᾗή 



Ελίας. 

200 5 Ἰ Ἑ η) ῶπἲ. Όπαος. 

Εύρι ο  δεασοζων. τοί ο τέγρ ρο ἄπλοτες, 

Γαύτοτε «πθοέδεκάοντεα ακ θμήτοις βλεφάροίση. 

Ηζὰ 22ρ τ ̓ "/άλος, ἢ ή δλνορ) ῇ μέσον ηο». 

ἨΗξζὰ ὔ) αφεκέως, Χ) ἑοσ τα! ως ἀλλράνω, 

Ἔοσεται ὀ1δονθμοις στα απ. δορᾶ ἄπερδεντος 
ο- τε πτλύτα μέσω ομι η ματ πα σι φαβτα 

Σιωδυσ Φωσῆσι κΚατεπειρρλᾶνοιο 

Και τὸτ ο Θεσβίτης Ὅπο Μραν κα ππαίνων 

Ουρ ο,γα!ῃ ο], ἑηπραξιτότε ή σημιασα Τθλασαὺ 
Κοσιωί όλῳ δεί  ὅ : πολλυμδμη βιότοιο. 

Α' ὅπόσαι χκίνῳ ο)! ἡμοντή Φορτοφορρύσαι 
Γαστθι ωραίους οσα δε τε ήπια τέχλα 
Γ αλα δοπνση, ὁ οσοι δι σα χύμαση α(επάοισαν. | 
Αἲ ὁποσαι χεἰγζω τζω ἥμερ αν ἀκθθοίσοιση. | 
Α χλά 9ὸ ζρφερὴ σχεπασει 1" ἀπείρρα κόσμον, 
Αυτολίην δύσεωςτε μεσηµθείας τε Θ ραπου. 
Κα]τοτε δή ποταμᾶς τε μέγας πυρδς αἰ ο λύοιο 
Ῥόυσιι «πουρανολο, σι  πήρτα τοπον δεπήσει, 
Γα]α) τ ὠχεαλὸν τα μέγδω, γλαυκέω τε 9ου λα αστλυ, 
Λίμα Χ) ποταμμοιό, πηλας, ν αμείλιρον ὁ ἁδόω, 

Και πολον Μραβίον. απὰρ ὥσλιο! Φωσηρες 
Εἰς ἓν συῤραξοισι,ὃ ν εἰς μορφίὼ πορέρημον. 

Άσρα 39 - ο οόλώ τε ὃς λδίοσια πλῤτα πεσόται. 
Ὑυχα] σὶ αλεθρωπσων πασοι βρόξοισι οδούσι 
Καιόιθναι ποταµω χγ] δείῳ ὁὶ πυρ ορμῇ, 

οΥ0ἱ9. 

Ἐν δε- 
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 Ἰηοπίος υἱρ[ές. (άπριὲ υγεία οηέῖος, 

{ΑΝ ΕΡΕ) υἳ εχρεξξεπίρπες ΓΟΥΠΟ η πα εἰα μα Α. 

'Λ/αγι υοηΙΓ ΤΙάΤΕ, «ΗΕ [γο, πχράίουε ἀῑεί. 
ν4άμοπίοῖ εεΥ18, πέφε πε Γοπ1οηείά Γαἴ[ει, 

1} 11 4 οΥΗΙΗΥ, ΕΤΗ εωἰέυς [εἰαπρ αρ οι ο 
ϐμπδέα ἀλεγεαῖο οοΥΠάΛΙΜΥ/ιάογα πό, 
ἕπα αμ ῥἰπῷ [ααίρῃ», ΡΥοΡεΤαΕΙΡΑ αηπής. 
ΤηπεφΜοφ με εα[ε[Εἱ ϱΝΥΥΗ ἀθμοέδη, ἱμὶῤίη 

Τεγγαρ ἆο οαἰο Τβε/δίτος, [ (σπάφΗε είπα ΣἰΙὰΝ, 

Ο/Ρεπάεἳ Μουἱ 7ηηΠάο υἷία ΡεΤεΗΠΙΗ. ίσο 

ἵο αμ ζ]ία αίει «εργεπάοι "υοΠΗΥῇ οπή /ῶ 
Ροπάεγε, φήνε[μο ΙαδλαδμηΕ υδεγεμα!ος, ΠΠ 

«4μι αμ ῥγορίο αημά βαδια δε, η μ]ῤμο ἷ]α πι. 

(ομ/εσεγέε υἱθ[[ε ἀἴοιη. Πα Γοίμς αἲ ΟΥ | 
ο οἶμ κ οεκα[, αΜ/γοφΗς, αἡμιίσπεφηε μη σα ιο» 

7 εἴγα ἱΠμο]ΜεΙΗΥ ποξεή οα[Ισίπε εε4. ' 

Τπεατάεη: βΗΜέμο εα[ο ιααΡΙΕαΡ αἶίο 
Ίσηεμε, ἄἲφµε Ιος/11 εοἨ 1[Η11ΟΙ πάνω ΟΠ116Η1. 

Ἱ εΓγάὔ24 ΗΕ οεἑάΜΗΗΩ)Ηε πρεπε, ἕν αογμία Ρε 

ο άσμα, ίαση», ᾖημίου, [οπ1ε», [Ιεπημε '[ΟΗΕΥΗΥΗ, ἴχο 

(αἱ ε[επημεροίμγΗ, οε[ὲ ήσφμε [μηηήα 1 ΝΥ8 | | 

Είχα /ηοη1, [ουσια ἆρίεία ρου ΘΟΥΗΗ1. π)] 

«4 βίτα επί εἴεπΗ ἀεεα]ο μπόζαγεμμ]α, 
ΓΙµΥΙάΠΑΦ/6απίηια οπάεὔΗμὲ ἀθπΙθΗ» ο/η 60, 

Εἰωπίπή 4ΤΦέπ{ε, ἱρηβηνε, 67’ [ρβηγ κ) ζμν 1.5 



203, ςΙΒΥΙΙ.. ΟΚΑο. 
{η ΠΕΥΛΕΜΗΕ [οἱο αμ οὐίεσει οπιηία 4 μαπάα. 

ΟΗΠΙά Γµπε ΠπΗΜάἰ "υἱάμαῖα εἰεπιεπία ἰαεεβμη!, 

«4εἲ, {6ΥΤά, ῥοἱμα, ΊΊατε, ἵψος, ποζἔεοφμειάίεεημ. 
/Λ/οη η 1οἳ νο /μοτες [ΗἱΙΡΜΠΙ αξγα Ρρεπηῦ, 

κο Λ]οη υαάα [0μαμ]σογί ῥί[οοε ῥεΥ [αἶ[α παιαῦκηη, 
Λ/οη ἐΡίεΡοβΗ ῥεγᾖμέίᾳ παμῷ ού Η/ία, 
Λ/οη ἰεβο[α ὄομες ῥαπαί [εἰ] μὴ αγάΡΜΗΗ, 
{Λ/οἨ [οηἱμμση γεύάεηί Ρετοι[]α Παμε βἷμις; 
ΟηΗἰα [εά ΡΗΥΑΤΗ Ππο[εΠ1 εοηάδΙ ἵῃ "υθα 1Η. 

.5 Γηγήυέγο αἰεγηἰ ϱεη {Ρα γό ἱπηπαγίάΙ 
Ηκα ρ “έρεμίηλ, {-ηἱεί, δαμ]εἶ, «καξίφμε, 
Θα μιαἰα ή; βοπκᾶ ῥα(γαμεΡίΓαηΜο, [οἱξίος, 
Ες τοιγῷ απἰηιά» ΓΕΠΕΡΥΗς οαἰἱσίπὰ ο/1η0: 
]ψάίεῖα {/8εηι, 1 [ου] αΡί(ε Ρα 

Ῥενίά- {αργές ἡΗΥΙΟΥΙάΙΗ {οἱµ1. παχη [οἶμ ϱ0 υπην 
ἀἰοίο, (;οΠάἱ1οΥ οΥ114ΡΟΙΕΗ ΥΕΥΗΥΗΟΗ ΙΠΙΕΥΙΕ “υπάΠΙ, 

1ήγάη Νε ὀλόζΗ γα πιογία[ίθμς αφμια [ΕάεΡΙΣ. 
ΕΕ ΠΗΙΕ ἴη[εΥΠΗ απίγηα», ᾖαίμηλ με, [ΟΗΕ 
(αἰε{ῷ εγἰῤµοῖ, ροπέβαζαη με οοπΜεπίεη!6Υ 

35. 4νμΗῥΗς οἷ]α [ή «4ΥΗΕ5, ΠοΥΜοέ Μο γερο/ᾖο», 
ΣΙ υεπα», Ρε[]ειφ/ε ΡΥἰοΥΕΣΗ, ο [αγίππφμ. 
δἷς οοπηέἷα [μή Μεγγε[ία «οΥρογα γέ{ο 
Α{επιῤνής, υπ οἷος γε οἷοΕ υ] γα [ἱδς αηής: 

Τ μπε [6ΥΥάΙάΥΗΗΙ ΡοΥΙΑΥΗΥΗ ΓΗ αμα} 
1ο (γα ἱπησηαπία, φις Ἱηα ἑδίζι αασταμτή, 

| {σεν 
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Ἐν δωπέδω ) άΦΕλ ερῷ, τέφρα ὀΕ τε πδύτα καλύν, 

| Καὶ 1οτε ,χηράόσω χοσμα σοιχλα ποζλπόντα, 

| Άη, 24. πύλθοσα, φάος, πόλος, ἤκκαται, νύκτες, 

Ἔκκετι πωτήσονται ον 1έ6ὰ ὤπλετοι δρ, 

᾿ Ου ζωα" νηκτα ς 9αλαασὸν θλώς ἐτ η χήσονταῃ, αἱ.κτ' 

.Ούναυς έμφορτος σπα χὐμασι ποντοπορήσει, 

"Ου βο ές ἴθιωτήρες Ἔἐρορφησοισυ βέρα, 

| Ου; ἆλοό δυδρών αἱ αλέμκφν ὑπο. ὃλλ ἅμκα πάντα 

Εἰς ἓν νλνβύσε!, χο) εἰς κ«ῦσιρον Αθ λέξ4. | 

Ἠικα οἳ αλοωὄάτου αν άφθιτοι ἀγλντηρεε, {, τίω]- 

Ηκκρ Γέρομιηλ, νθρλ, σαμήλν αζαήλντε, 

Αυτοί ππσαμῶνοι ο ὅσα Τίς κα ἐ σεσθυ έρεζο) 

Ανθρώπω», ψυχας . σμπο ᾧ οφε Περθεντος 

Είς χρλσιν «/ξοισν πασας τω βήμα 9τοῖο, αδὶ τῆς 

Αβαλώτου, μελαλου. εἰς ἵὸ μόνος ἀφλιτος ὅρή, νι 

Αυτὸ ο  πλωτοκρ ώτωρ, ΌνηΤ{ν ὁ δικα ασολος έσίαι 

Κα τότε ερτεθέοι ψχαδλ Ὄ πνθόµα, « ο αὐδίὸ 

Δωσει : ἔπουερώιος, χα] Τ΄ ὀστα, Ὀῤμοθεσα 

Α μμ ππλωτοίοις, 6ρξὶ (Ὄρκες, κὶ 2) άν σαε, 

Καὶ Φλέδες, Ίδέ τε δέρμα: ει γθοῖ δία] ρὶν έθέραι. 

Αμίορρσίως πηλρευτα » ἔμπγοα κωηλενσας 

Σώματ' ἑληλροίωνμίω Ἴμεραν αὐσησουτα]. 

Κατοτ ἀμειλίκτοίο καὶ “ὀρῥηκπου ἀθα, μαρτοο 

Ελόθρα πελωρα πυλών τεία. χαλκθότων αἶδεωο ης 



Επίωι- 

κο 

λος ο ωστσπηςστηνο κρήνη πορτα ππγτηννανε” στ" 

394 ΙΡΥΙΠ. οπας. 
Ρκόαμᾶνος ΟυΘ)λ μέγας αρ ος θλό βδλίτοι, 
Κα πασας μορφα πολυστεεας εἰό κρίση αξὰ, 

Εἰδωλων{α. Αάλισα παλαγλμέων τίτάωων, 

Ηδε τε γδμτων, Ὀ) όσας εἷλον Κατακλυσμὸς, 

Κα οι ο πελάγοσν αἴπωλεσι κώμα θπιλθίοσης' 
Ἡσὶ οπὺσας ροκ ) δρπετα ο πετεηνά 
Θοιήσαντο, όλα ος τη π βήμα. καλέασἁ, 

Καπαλι αἳ έφρος ο] Φλογι (ρκορά}»ν πὲ πυρ, 
Κα συ, ος βήμα 6 σησείον αλείροις, 
"Ἠνίκα σὅ αἰσηση γέχυας, μδΐρα, καζφλύσας, 

Και καθῖσει αζαώθ Αδναμς ὑγικάραννος 
Εἰς «9 ς ον ὥθμιὸ τε μεγὸμ δὲ τε χίονα ή ζ4, 
Ηξε ὦ νεέλη ὦτος ἄφβατον ἀφθιτοςαωτος, ᾿ 
Ἐν δοἔγ Χιοὺς σεὀό αιύμιοσιν αγλλτηρσν 
Και καθίσει µεγαλως ἔ0ῃ δεξια θηµαή, κρίνων 
Ἐυσεσέων βίοτον ὢὶ δυοσεδέων Έδπον αὐδρα). 
Ηξφ «ὶ Μώσηςο ωραες Φίλος ὀψίσοιον 

Σαβχαε δυσάµθνος. Αξρμαμ οἱ αὐτὸς μέγας ἡθλ, 
Ισαακησὶ Ἰακῶς, [ασνς, Δωνήλτ' τ, Ηλίας, 
Αμβαχρύμν ο Ἰωναβ, κ. 9 οἱ ἐκτὸὴμ Ἑδρα]ο!. 

ΤοιςἈ μετ Ἠρεμίω πα θήµατι πὺωζᾷο ολέοσὰ 
Κθνορθῥους Ἑ ρα/οι ἵνα α ξια ει δα Άθίσωσι, 
τα) τίσησ ὅσα ορ βιοτῳ θνηπω), Τίό έσθαξε, 

- ͵ Κὠ π- | 
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[ησεπο ἠπσεμεὶ }΄γ{εί εοπμηί[α γμίπα 
.ΡΕΙΥΗΗΡΕΙ σεπἰμ»: ϱρετσμῥγοήκεβσ ταν 
Ὅηπε ἱμαίσο [1ει: [1Η Ιάεβγά νεα 

Τ1εαήμηη η (γα , ΙΟΠ/ΙΥΟΓΟΥΗΙΜΕ οἱσαπίμ νε 
Τι ᾷ μα εμμίή, (145 πια γή υποα ΡΤο[Ηπάο «45 

-«45/α4ΡΠΕ: ΠΘΕΠΟΗ μας [ερεπίεη νε εαφηε 
Γααδιρ βάΜ[ΕΥΗΠΙ αμίαἡ, υοὐμεγεᾷμε, υοσαδί 
«4 [οἱήμηη εμη{148 1 ΠΕΟΠΟΗ φλκώ ἰσηειβ αγίου 
«4δ[οηρ[ε ανα, α ὑμαϊοἰα[ειίρηπα[ 

 Ὄορει αἀε[[ε 15εἱ, εο[[οέέα, υπάίφηε ἱπυΠΙήῃ,. 159 

Τι υεγο Φααοιῷ «{άοηωι, [Ιπ ἀΜἴΟΥ, 
1) ε{μπέτοι γεάάεξ υἷτα, Βατ φηε ε[οίμοι, απ 

΄ζαιεμ νο[ιάεης [οἱἱο, π]άσαΠ]Φ ο 1411 πα, 

1 1σεί. ε0 υεπίες ἵη ηηθε αΙΕΥΗΣ 5 {ρ[ε ο] 

Ορ αἲ αἰεΥπΗ/ΣΠάΡΠο [ῥ]επάοτε, ῥοπῦημε 155 
(σι σεπήε: [οὐοφμε [εζεδίε άεχίεγ ὃ αἶεο, 

ο] ο [οί υΕ ΊΟΥΕΣ ῥουἰπί( 1, οι αππ Με ΡΤΟΡΟΥΜΗΗ, 
ΣΕ [οἙ[εγαίογΗή1. ΠΙΕΙ (µοῦμε ΄1αΡΠΗ5 απείομς 

1ῇε 1) εἰ Λ{ο[ος [ρτεσιὲ, (άΥΠΕΤΟΠάία 

Γε[ΐμς: υεπίες «4βγαβανιφμοφ, πάσης ὅ ἑρ[ο, )65 
[ααο, αἴφμε ατοῦ, Ί[, ΓὈαΜἱ6ἱ, Εἰα», 

«4ΠΙΡΑΕΟΗΠΗ, {οπαρ, 5 φηος 6011. ῥεγά(! ΕΠεύγκα. 
ΤΑ τε[ίάεπε {μάεχ [οἱἱο,οηπεε ῥεγάει Γεύγαος, 

(Ομ: Ρο[ὲ Ετοντίαηη Γμειπε, υἳ ῥγαηπία αἰσῃα 

«ἄεορίαπη, ζ7' σα λπογεαἰ{η Μη μεραιγατίς 5 



}ο6 ΦΙΒΥΙ1Ι. ΟΙΕΛΟ. 

δα η υίία, οἰμα!. φίΓμΥ Ρε’ μπιεη αδεη Ι)Υ 

'Ἱσπή ἐπεκημέῆ ομπέῖὲ: ἡμόημε [αἶμτενι 

Οιπίῤμο ἱπάερεά», [εε]εγατί ΓεπαρΗ» ἴῃ οἵηηε 

ΡεγάεπΗή, φΜοι μοιβαιγατίΠΕ απἲε πε[αμάα. 

7ο ()Μὲ οεᾶες [αοἱμητ, 41 ΜΟΥΗΗΙ οὔπ[οἷα '1εη» ε[ε: 

Λάσπάαεες, Γτες, να, Ρε[ίοσηε ο 1ΘΥΜΙΗ, 

Λ{αάοπε», ᾖάεἱ [αησεη!ον οηημῥία[ν, 

Γειγεξέαϊογες, Ρειµἰαπτες, ἴεσε ϱΤεπΕΕΣ, 

Ει ημ]αεργίεοἰα «ΕΕΠΟΗ σμ1 ρα:γε γε[ιέζο 

75 Λ1άσπο, 1ο Υαἶ[, ἄἰκεγε πε[απάᾳ, ΡίοΓΗΤΗ 

(αὐπίῤος, ᾗμάεἱ πη]έμο, ΡεΥΠΙΕΙεᾷΗε 

[μ[βούμήα: Πεή ΜΕ ΠοἩ, οοπαΠ1ΕΠάαΛ/έ [οπεξ]άν 

Εε σγαμίίαϊο, υα[ι [αἶ]μπι, υμίμημε ῥίβοπιε 

ΤΗγρίίεγ Ππβοπηπέ αἶὴε, ἰκάμηίσμε Ποεεηίεγ» 

8ο Εαΐϊάσος, [αγηά [είν υευβρσμε, [εά µρῇς 

Ραγάν αϊσνε ἱρῦ ΠπΗ]/ο π]ασή εχἰα]ες. 

Τωηη ηἰηίο εμηίάἰ α[εμ: μή Γαποτε[απης 

Ομ] οαμίαηε, '1σηΗ ῥᾳρί[ῖος α[/ιαεπτες 

Ειυἰάμω ἀαπιπῷ; εἰ φἱ (μανία [εε]ε]ε 
νό5 Γ)απέ υἰλμί, μι ἁαπεραριό: σμίυε αῥοτα 

Γ ερτοργίο εΝήΗ 6η, ΕΧΡΤΟΡΥΑΠΙ: Φέυε Ρατεπ!ες 

1 [οχΐο πα μπε, πε με ῥυαηαίά ἀέσα γερεπάμηξ. 

ῬΡυο πμγίζαίη : υεἱ φμέ βάΥεγεΤ6ΟΝ/4Ἠ1, 

«4ροα νεἱ επ ἀἰκετμπε υεγζα Ρατεηῖε:: 
εἰ. 

άμπαα, “ποσα ση τοσο σποτ σπιν ον ο ττοππητατοπε ος πτππφσετ μπτ- μη ν ν φαλ ο ] αμ. ῤ ο θα, ῄ 5 
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Κα τότε δή πτλυτες 9) ο αἱβομθόν πόζα με, | ο ἄσε- 

Κα Φλοὸς ασθέσου δήΑσονθ. οἵ τε δἰχάιοι αν ος 
Πωῦτες (ρησοντ, ασείο]ς σὲ ὅλα ίσιο ο λθιὠτα! 

Εις αἰώνα: ὅ ο δν, ὁπόσοι κανα ὦςρ.ὸ ον έρεδαν, 

Ἠδδὲ Φονοις ἐποίησαν. οσοι δὲ σέἐρίσορες ίσε 
Ὑόύςαι,χα] κλέπ]αι, δλιοίτ- οὐκαφλδρρι αἲ αἱνοί, 

Δάπολόχοικὶ Χ) κλεψίγαμοι, δυσφημᾳ χέοντεό, 

Δφαί θ ,ὐθις - .αλομοί τ ,εἰδωλολάῥαι τε, 

Ηδι οπὂσοι μεγὸμ αὈουνα τον Όπου ἐγκατέλόναν, 

Βλάστρημοι δι ελνωντο, καὶ ν) θσεθέων χερα[ς-αἱ, 

ΓΓιρολέται, χα] ΤΝ διχα]ων Φλισνορες αφδραν, 

Ἡσ]οποσοι δολίοιο κ Ὅ αλαιδεσινάμφιαρς ῥσώποι», 

Πρεσθύτεροι, ρα ροίτε διήχ»Υεο εἰσορλωσιν, 

Αἰδόμᾶμοι κβλνώσ ἀθίκως ἑτεροισι ποιοιῶτες, 
Ψάδωπωται Φήμησι ππεστειθμαλνοι, αώταρ ἐόνΤεό 

Πα ρδαλίων τε λύκων τ΄ ολλωτεροί, ἠδὲ καΧἰζσι, 

Ηφι. σπδσοι μεγάλως Ασορήφανοι, ἠδὲ ὄχιςαι 

Οἱ τοχονέκ γε τόχων σεζυανροίζού]ες κτ Χτ. οἴχοις 

Ορφανικρ, χλελεπε κκπαζλάσβιουἕ έχασα, 

Ἡσ] οποσοι χὂρεοσι σι ὀρφαλθῖσι διδούσιν 

Ἐξαάθδίκωνέ έργων, ὁποσοι ο, ἰδίων Ἀπὸ µάλθων 
Δού]ες ὀμήθίζοισυ, ὅ οσοι 2 να. ο) γήρα. 

Κδλιπον, ὥ τε τήσου]ες όλως, - δρέπ]ςν }942σν 

Αντιοίοκλόή ολ ανταροἳ οσοι ἠπτείθησαν, 

δεν ») ατειπὴρ λθλον ἄλθίον εἰς λυετήροις, 



3056 σον ΟΚΑ6. 

Ηό, οποσοι πίσής τε ἀπηρήσαυτι Άοιοόντες, 

Κα κθρίτουτες όσοι Κν πλ διασοτ/ ἑφλοντον 

Κα πάλιν οἱ τίω ον ἀσελγίη μιήναμτες, 

Οἱ δὲ οποσοι ζωνέω τέο παβλωικέω ἀπέλυσαι, 

Λαορη µισλόμθνοι, ὃ θασα| ο ορ λαςεει Φόρτους 

Εκῥωώσιοισῳ,ό όσοι ρχετοις ῥίπ]Ίοισυ α αέσχκως, 

’ Φαρμακο,ἢ η 9 φαρμακίδερ,σεω ζρισι κ) αδδιο 

Οργή ἀπουροιίοιο χο| | ἀφλαρτοίο Οτοἱο 

Κίοι θλεπελάσεο, ὅπου αξξι χώχλον ὥπλυτα 

Ακαµκατος ποζοιμὸς ο. πυρδε. σι ̓ἅμα πὸρᾶς 
Αγοι αλοωάτοιο θεῦ τό αι εν έόντος 

Εν Φλογίναιο μασίει, κ) ο) πυρίναις ὀλύσισι 

Δεσμοῖς Ὅρ' ρήκποίσι αἰθκσρίγζαρτες ὑτόρρεν 

Δφοτάτως κολφίσοιση. έπειτα δὲ νυκτὸς αμολγὼ 

Ἑν γένη 9 νρσἲν ας ποὺ  Γαρταβέοισι βδρριώτο, 

[Πολλοίς δημιαλέοΙση,ὁ ὅπου οσον σδ]ν αμέοο. 

Αλλ' οπυτὸμ πολλαξ χολὰσἁς Ο) ποιῄσωνται 

Πᾶσιυν ὅσων ΚΦΧΟΥ περ είν ἄταρ ὕσερρν αὖτε 

Ἐκ ποταμκοὺ μεγάλου πυβλγος Έρλὸε α αμϕι ἱκαζαρξὲ 

Αὐταρὅτ στ τ Ὄρα, τρισιν ἀπτίο)αλφ ἔργα µεμήλὴν 

Κα) τοτε ο ρέιωήσουσν ἐπ -ὀῤυθὶς ο ἁπωθω, 

Οἰάβοτατη μόΐρη πατέρες χο) νήπια, τέχλα», 

Μητεέρεε, ηδε τε τεχ) λνπσορβζα δωκρυδευτα, 

Ουδε σφι δαχρύων καρον έοσεται, σσον ἂν αυδη 

Οἶκῷ ὀλεφυρονᾶνων ἐσαχούσεται ὀηυδὶς όλα. 

Αλλά 

/ 

οι σηκώνοντας οπες πο Ἔ ος πετ προπαι σπα 
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"εἰ φμὶ αερο/ζμηι [6[εαεεερί[[επεσαΥη1Η, ι9 ο 

| Ομίφηε μ [αεμπι (:ογ1ἰΠή εοπ{γαγία [6ΥΗΙ: 
Ομίημε ΓΗΣ ΕΟΤΡΗΡ εοη/ΡΗΥΕΙΝΕΥΕαἰαεος: 
7 εἶ σε υἱγσύπεαύη ζοπΑΥΣ [οἱ εγε, ΙαΤΟΗΓΕΥ 
(οπσγεβί: ο] (μα ]συρ 1η υεΏῖγο ηεαίο 

᾿Εδακπε, σ' φιὶ ῥαγίΗ7Ι εκρο[μεγε πε[απά!: 95 

Ομίημε υέπε[ιοῖς υᾖ, [οι [αμηύπα, {ου πῴγ: 
Εοι ἱπηηπογίαίν Ιπεογγηριίφνε ο 0 

Ίτα οἱ α[[σει, φκαητ οἴγομί υπάἷφηε Πηππεη 
1άε[ε[[ο ἐσ11 γ1άπαἨ», 65" εος [π1Η1 ο/ηηςς 
Ζεγπιραιτγῷ σεπἠ ηηΠΦ ΜΑΤΙ ΙΠΙΕΥΟΜΗ{Η, 1ο 

[ση] []ασγήη, ἵη[]απηγια{ΙΦΗ6 εα)εΠΗ, | 
1η/Ηρευ ὑπ[γα δω υὐπείῆ, απέδέρφ μα ΥοΙῃό]ος, 

1)ηή τογομεβΗπεραπΜ. ἀείη ποέδὲ η υγιύτα, 
ΟΡἠαεπεπο[γή, [10 ἑαγίάτα τείτά σεέηπα, 
Λη, βογγεπάᾖ, υΡΙΏοΧ ΜΕΠΕΡΥΟΓά ῥεγεηπατ. 5-3 
ΕΠ πο πυδ ἱάηη 118 [ο οἰαεἶρς αχ ΟἰάΓΙΗΡ 
Οηππες, 48οΥΗΥΗ Ί1έΠΑ [ιοί [εο[εγαία: ἀοίπας 
ὁΜεσθάεε βΗΜΙο ΠΙάσπο ΤοῖΑ Γ1άΤηή1έΑ αΥΟΜΗ1. 
Είπε "υδέ ΡΟΤΕΗΙΕΓΙΠΕ ΕΟΕ ἰαἨ1 γπαἰά,ΜοίφΗ/6 ἀοίογες, 
ΠΟ μεη[ βεύμηε, αἰέξη η] εγαΡίε, ῥΗΙΥεΟ, αι 
1ηάεος ΡΗΘΥΙ, ΠΙάΙγες, ἱποβΥγΗ1ο[άΦΜΕΥΙΑΙΥΗΥΕ 
Ρίσπογα 10, πια ΗΠής, 6ο οΥ ΙΕ ο, υἶ]μ εοΥΜ1 
Ῥίογαβης, εμέ" υοχ γῇᾖγεν αἰηέεία ἠηεγε]ώ» 

{2 ήμη[ας Τε[εγε: τυοτΗήα {ηῥ ποέτε Ργο[μπάς, 
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ιδ Ταγίαγεά,πἰσγα,ἰαπίαπίε ἀοἶογε, ΡΥο[ΗΠάκηι | 
(Οἱ ΗΠΟΤΕΙ ἰο]εηῖ: αἴᾳμε ἴπ γερίοπεβτο[αηα 

Τ ευ {ΜΗ [οἶμεηί, 414Π{ΗΥ1 ΓΕεέγε ΠιαίογΗήη, 

{ζηἱ εοη[ες1{ πηΜίτο : ΕΜ ἀεητίρης ο/Ίηεε 
δΕΥΙάΘΗΓ65, 4Τὶ ιάδε[εοηε υἱσφμε, [εἶφμε, 

α.ο ()ρ/άΛάΜή14Ε ΠΠΟΥΙ οἱςρη:, [ρε με νοεαμ(ε:: 
οῦ {61 ΠΠΟΥΕΡ ΕΙ ΤεηΜΙΕΠ Ποζζἡ ῥαφεδ, 

ΛΝ{μΙιά ο Ηά ΕΙ] [γα [ργεαΓπηγαίηα ῥαιτό 
Οτάδηπε: [4 εος 1μης ἄΜΕΤΙΕΙΜΥ αρεγὲς. 
ὄεαιία πάπα [ερίεῖῃ ἀεαιες υ[ς υἱγρίπο εα[ία, 

125. 4 Το[ιρή[εεπάμηι, [ῥααμηη ΜΙ οϱΥΗ. 

εν «4 α[ος, 441 115 «4 ΜΗ οἶμεγο. Ρο” ΗΥΙΦΗ6, 

εάν εαέραο 7 Ρίείάς σσ’ Ίος [11 ορείηιά εογαἰν 
ὀηῥίαιο» (οπή ταρίάμγι ῥοΥ ᾗ1λήΠή «Γρ 
ΙΓ ΜΕΟΠΕ ἴπ {ψεσήη, Ε5' [ει γα ΠΙΗΠεΥά υζ]α, 

απο [ήηγπογίαίῷ υδί πια σηὶ υἰα γα ] οπάπ 

Γοπείῤης σσ ἐς υπ, ἷάς, Πεἷ]α Γωθεδημε: 

Τεγγάφμερα ομηέὲς, ΠοἩ "υ[]ὲς ἱπμία Υ1:, 

μι ἱπιογ[ερεές, [γη έἶμε [εγεῖ υδετίογες 
ων ῥοη{έ μα τοἰέ ΟΠΗ ΗΙΗ15, ορὤφμε ῥο(ρ”, 

32. ΝάπεηΜερανρεΥ 1Ρ', Ἀ6 6 ἀἱμος, Π6Η1Ο Γ)ΥάΜΗ5. 
Μες[ ΥΕ», πες εγί φηἱεφΒα1Η ΠπάΙοΥυς ΠΗΙΠΟΥ 06, 
Λοη Τὰ, ποη ἄέζογ:/εῷ ἄσεέ εΟΥΗΝΗΙΓΕΥ ού1ΠΕΗ. 

Λες 11 ἀἱςοίή, “υθΠ11 Άο1ς, αέ πυεΠΙ6ί εΓα5. 
«4 έγαπ[Ε βεγέ: πες οΓη{ Μος τημίέα [αιΐσαι 

ώμα, 

ποσο σημα Πε τεστ Τηπσανενν σπορ τα” 



11 ΡΕ ΘΕΟΝΥΝΟΡΥΣ. 211 

Αλλα µαχρ ών ἆρφοενθ οἱ πο ζαρταςον θ ρωένται 

 Τάρουᾶνοι βοάσονται. ἐπὶ ὦχ΄ οσίοισι ὃ γώρθίό 

΄Τίσοισι πελς τόσσον, ὀσον ΚαΧΦΥ ἠλίτον έροον, 

ἸΑόομδνοι πυθὶ πολλώ. .Ὁλαερυ ἔοισι ο οδούσι, 

'Τπαῤτες τηκ»μὦμοι ση η δίψη τε βίη τε, 

Κα Καλέσοισι καλόν ὃ θανόν, καὶ  Φά ξετ απ αυ ν. 

Ουκέτ γὸ- θγατος ἴρυτοις, Ὁ γυζ αλα πα σα. 

Γολλα ο], ἐρωτήσοισι ματίω ολ) ὑναμέθοντα, 

Κατοτ Ἀσοσρέψε Φανερως ὄ (φΌλσωποι ὦπ αυτ. 

ΕπΙὼ22 αιώνων μετομοίας ἥμκατ' ἔδωχει 

Αιδρασι πλαζ ολοι αλ] χάθδ παρλνν, αγνή. 
Τοις ή Φος : οπόσοις τε δίκη, καλά τ έργα μέ- 

:Ἠδὲ 4) ὁ θ)σεοίη τε, κσιότατοί τε λογσμιοί, (µήλε, 

Άγγλοι αἱθδεῆροι Αά ᾳ αλομδνο ποζομοῖο 
Εις φας ε α)ζδισι, και α) εἰς ζωωα ἀμεθιμδο, 

Για πελὀὰ τθλσος αλούνατος μεγάλδιο λ οί 

Κα τθιοσαή πηγα, οἴνι μέλιτος τε )γαέΆθρετος. 

Γα]α σἳ ἰση πδύτων, ὁ τείχεση, ό : ξιφεκγμοις ιό 

Εκιμειόοκδνη, καρποι ωτε πλείονας οἶσὰ 

Αυτοι{ τη, κοινοί τε βίο, 9 σπλδτος μοίρα, 

Ου γὸ Ἴωμβος οκδὁ πλάσιον, ας τύςοωνον, 

Ου δούλος, ὦ ὅτ αὖ μέγας, 6 μικρο τις ἔτ έσίαι 

Ου βασιλὀς, 6 όχ ἠγεμόνθς, Κο)» αἲ αμκο. πὐύτες, 

Κωκετ ερ τὶς ολωσ,νὺξ Πλθιν, σσ οὃ νᾶυ αὔθον, 

Ουκ έλθεο ο) νχ ήτοι τ πολλα μεθαα». 

{ 

Γ.χευό- 

μεγοι. 

οκ εὐ- 

6, μεσὼ 

46” 

π 
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Ουὐκ έαρ, όχι σερ ὁ λιδην ἅ µετόπωρον. 

Οὐγάμο, 6 απο, ὁ ασἀ, δφ ἀ9οισμιοῖό΄ 
Οὐ δύσυμαβτολίζω ποιήσἁ [9 µαχρον ἡμῶρ. 
Τος χο) ο πδυτοκρ τω, θ ος ἀφθατος ὀ)ο παρέσὰ 

Ἐυσιθέσιν, σπότὸμ θτον ἀφλιτον αἱ αἲ τἠσωντά, 

Ἐκ. µαιλέβΦιο πυρθόν χαι ; ἁβαιάτων οάπὸ βρυγμῶ/. 
Αν Όρφποις σωσοαι δωσά πὴ στο ποιήσό, 

ΛεξαάμΆνος » 6 σαθάς Ὕὖπο Φλορρε ἀκακάτοιο 
Άλλῳ Ὀκποφήσας, πεμαή Ἅ] λαον έσκάς 

Εἰς ζωὼὲ ἕτεραν, Ὀ αἰώγίον αλονάτοισν 
|. ]λισίῳ πεδῳ, 00] οἱ πελε κατα ο, 

Δήμνης εναν «ἀἰχερρισιαδὸς βαυκόλπου. 
Αἱ αἱ σ ὠ  δάλη, τί λυήσομια! ἢ ηκωτί πτόδε, 

Αυθ ὧν η 'δυσφρωνγε πονησαλυη αι πρτων 
Ἠλιπο, ὅτε} γαμ(9ρν μεμεληνδνη, όὅτε λογίσμων. 

Αλλα κ κ) 0) µελαθροιση ἐ ἐμοῖς πολυμάμμίουος αλδρος, 
ιδ, απεκλάσα, (φ ὴ ὤθομα «ῶσ9οδεν έρεξα.. 

Ε ο δεΕίδεα.. ουσ . σωπτερ ἐμδ υπό μιωσηοτήρων 
ρώνιὸ δη ς πότε αλαιδέα, ρηξασαι. 
Ηδεσιἐ γὼ Αίτοµάή σι βαιὸν παυσεμλν ἀοιδης, 
Αγ µαμιοδυτα,βασιλό” μεγάλης βασιλεία». 

ΠΑΔΙΝ 
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(γή, ἀῑρε : Ποη υεἵ, ας, αμίΗ ΤΗ, μ)εησυς: ν. 

᾿.ΛΊοῃ ΠΗΡΙΗΣ, Ίοη ΥΊΟΥΣ, ΠοἩ εΡΕίουοπάΕἱουε: 

Λίο οες4[1 ογ/Ε, 393 ογ{ἡ5: ασε οΓεα Ρε 
Πε αἶευι σπα. φμίη βος Φοφμς εοηΓεςΙ 16η) 
Πε Ρής [ερ ο/ΗΗΡΟΡΟΗ; ΙΕΥΗΗ : αὐ ἔρᾖις 
Ομ αδίε, εχ ἰσπῷ ΓΕΥΜΟΥΕΡογεηη] 245 
ο σεπα ση {6ΥΜάΥε βοηπεε:βος οοη/εΥΕΙ 11, 
. Λ]ανημε [εσει βαδι]ος, «ΡεΥηοφ//Ε εχίηηει ἰσηῇ, 

 Ῥετηπε '[ῷου α[ἰά7) {η οἱ Γα7η Υπαπάαδί:, ν ζ17ήΜς 
ρα ]]ο ιοί ΜΕΠΗΡΟΥΟ, Ο1Ί4ΡΟ 
ὅ οῑίεεε Εἰγ[ο, ἰοηρῷ "υδὶ μεσο)  αδο 
μπε «4ορογηβααὰ εἴογηα [γασηά ΡΥο/Ημάα. 
η “Πασια φίά 736 1]]ο ΓΕΠΗΡΟΤε [μὲ 

. Όμα ἀοηχεής ούγη6ς ῥεοραεὴ οκ ρονατέηη, 
“ΝέΓΟᾳ εοπἰμσή, ἰαμάαπάα ηε[οἷα Π)6Η1ή.. 
(ΜΗπειίαμ1, ἰοομρίος ο Υ1 υἶΥ πο Ε[[εΙ, 66εηος- 232 

4. αἱδηρ εχοίῄ,, Γεάφμο πε[αμάα [1 ΕΠ1ϱΗ. 
ΤΗ118 δΕΥΜΙΟΥ ΤοΥ[ογέῥη» εγἰρε ἀἰγά, 
Ομαμίῥει ἴη 471671, εοπ/[ρΗγεα τί με ον. 
ΟΡ/έ0ο ΤΕΡοΥΤΟ Ραμ/ήρεΥ άε[ι Πο (ΙΥΗΠΕΗ, 

Φ4πέΐο, Ροῦεη» ΤοΤΗΠΕ, πλαση] Τε πά κήπο Τοση], “ον 

ο Ἡ 



ο, 

214. σΤΑνΙ1Ι,. ομαλό. | 

ΕΥ ας ας αΝ τε ν τι. 
ΡαΐτεΏας ἱπαήε, εχ {εσυπἆο 

Πο. ἄε Ὠςο. 

Α Πκααι ο αἶίο, οα]ο[ής, βαδένφηε (ειδη. 
ΓΙγπα(Μη1, ΡΥΕΕΟΥ υΓήηε Ρίαπε"ὑεγα [ος Μ{άΗ 

Τομ /ῥοΥ Υεετεες: απίγιο πάν. ᾗε[]α Γατΐ[ρο. 
ὁοά φίά εοἵ Γεγά Φα έμν μέ νιοηοσ νε ᾖασε]ίοι 

165 ]ζΐᾳ, {ογ υος ση ΡΥΟΥΗΗΡΟΥΕ οοβΙ{Η1 αὔγη6ς 
τε ΙοΠΘΙΠΙ ὁ {γης ΠΗΓΗ ο /Πέζα ΡΥο[αδοη, 
Ό κα [εως ο[[α ή ήλογέα δω ρεγα! αργή, 

Ο) ῥογιίπος, αμίδηε ο[) ο μέα {η Ἱηηαρίπε Γουηιά, 
(ΜΘΗ16ΥΟ ΕΥΥ ΣΙ, οἶΥ Λο Ρεν γεξέα υἰάγΗήΗ 

27ο ᾗ γής, «{6ΓΠ ΠΙΟΤΊΟΥΕΕ ῥαιγῷ ου/ηίρη; βογλὲ 
ἀελεο. ἕ-3115 (5 ΠπΊΙεη/[ρ 1}6ρ ε[ὲ, ΥΕΡΛΑΙΟΥ 65’ υπ» 

«ΦΙβετόμς, [6[ε εοη[/]εης Γοἱμ2 {η υπο, 
(ρπόδΐα υἰάεῃε [οὐμ, Πο αξφεξαρί]ᾳ [ο 
(Οµεὖη ποη βΗπιάΠί /αχο Ίάημα υἶα, υε]άμγο, 

«72. 411 εδογε ατ/ος [εος,τεμήπυε βσήγάης: 
{ρ/ς [ες ἱρ[η1η [6 [εοἷο πο [γα μὴε αὖ ουιηὴ, | 
(Με ο, φον φμέρογγο ἀείπαε βΗ Ην». 
(ω14 ΛαπλφΗε 1}ομπα οτί [ν [μη βο[[Ηηε 
(«6ΥήΕΤΕ ἕ φΗκυε [εγεηε υε] νουεή Ποὐαἰπὶς αγεῖ, 

αθο (α[εβή,, 7Ιαρμίῷο 1. ἐἰ, ΠΗΠάμηπη Με γοσεηιὴὲ 
ΟηΠίά (1 αλέτο Γεοῖε, σαὔμπφ με, αὔμπφης, 

Εεγα- 

ουσ οσο πμ πο ο σι ήν πο μα 
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ΠΑΑΤΝ ΕΝ ο τρ ο 

αὐτῆς τόμ το δὲ Φησθνο σε σευ-- 

τέρυ λόηου Φ8ὰ Θε0. 

Ὑροαυ!, ὑνεθρεμέτα, μάκαυριὸ έχἀς ῶ Χερεθίμ 

Ιδρυμθμοι, λίτεμθ!, πθραληθεα Φημίξασαν 

. ΓΠαυσον βαν με. κάκμηα. 2λ ἐνδὸοτἡ Ἴτορ. 

᾿ Αλλώτίμου ο παλι πάλλοταῃ, ἠδὲ γε θυμός 

Τυπῇομλνος άἰς1γε, βιάζεται ἔνδὸὸεν αυδέιὸ 

Αγλύπαση» ὦ ανταρ πάλι πδυτ ̓ αλθράρσω, 

Ότι Ότος χέλέτα| ρῃ -ἀλοράσέμὸν αἰιθερποιση. 

Ανοθρπος Ονοπλασον έ έλουτεν ον εἰκδνι μορφών 

Τίπεματίω πλαζεοδε, χα) Οέκ θ λίαν α αταρπον 

Βανῖε, ἀλωάτου κ τίσου μεμφηνᾶρο αἰί | 

Εἷς θεος ὅσι μόνα ρα, ἀλεσφαττοο, αεαι να]ώὴ, τν π | 

Αὐτοφυὴς, ἀάθατο, θρά)ν ο μονος αὐτὸς ὥπθτα: ὃς 

Ον χε) }; Οἔκ ἐποίησε λλβαξοος, εδ οσο Ὕθυσν 

Τέχνης α 9 ρΦπου Φα τύπου, Μο] ἐλέφαντον" 

Αλλ αυτος αλέδηξοι αἱάνον αυτὸς ἑαυτὸν 

Όντα τε, ὁ αρίν έδνται, ώταρ πτιλι ὁ μετέπειτα, 

Τις . Θγητος έών απιδῷ δλνατα! ο ρν ορσοιο 

Πτις χρησὰ κάν τῶνομιοι μούνον αχθύσοι 

Οὐευίν μεγαλδιο λκβόσμον κρατέοντους 

ος λόγω ἔκτίσε πλωτα,χα| ἐθα)όΥ,Ι ἠδὲ 0ο, λαοσὸ, 

ϱ ᾖΠῇ 



216. 51ΗΒΥ11, ΟΚΛς, 
Ηέλώωτ ἀκκέμιαντα, σελέιωὰω τε σλήῤουσαν, | 
τρ, τε Ἀαρστετόωντα, κζατα|α) μητέρα η έι, 
Γζηγαῦ, χα ἡπποζα μου, πυρ ἀφθιτὸν, ἡ Ἰκκατα, γὐκζας. 

ΑΑἡμ. Αὐτὸς δη Ότος ἔα νο πλάσας τεραλάµµατον Αδας 

Του φεθτον πλασθέντα, αὶ κ ὄνομκα. πληβώσαντα 
Ανπολίζωττε, δύσιν τε μεσημθίαν το χ] ΡΚτοῦ, 
Αύτος ὁσήθιζονµερβττων μορφλό τετύπον σε, 

οι Όηθαις ποίησε, χα] έρποτα χα] πε]εζωα.. 
ο ά ἄν Οὐσδετ' σον Φοίοόοῦε κόματαίως ὃ 9 πλαλα, αὖξ, 
λάζων, Πθρσκιωέοντεν οῷὰς τε, χαὶ αἰλούθρισι΄ λος, 

Έλωλοις τ' "ὀῤριριλίλνοιθ ἱδρύμεασι Φωτων, 
Κανάσῖς ἀλέοισι αλεζρωᾶνοι οι) λυρσέων 

Τηρότετ 1’ έόντα 2ο, ὁ ὃς πθύτα Φυλαοσή | 
Ἱερπόμδεοι καιχοτητὶ λῆων, χρίσν ἐκλαλεοῖν | 

Αθανάτου (Ρτήρρςνὸ ὃς Ψρανον ἐκτίσε, χο! γω, 
ΑΙ, λος αἱ αἰμοχαρξο, δὸλιον, ΚάΧΟΥ, ἀστσέων τε 

Ψό4δών , γλὠοσων α) ὀρφπων, χα] | κακοηθαῦ, 
Λεέξοκλο σπων, εἰδωλολα ζω, δδλια, Φερνεόντων' 

κακὸς Οἱς ἶ καχδν ο) ᾿«ερνοσν έν, μεμαφηκλνοςοἳ οἶςρος 
ο ἕ Αυτοις ο ρπαζρυταε, αλα]δξα, θυμό ἓ ἐχοήςς. 
ώς  Ουδίς 2ὸ ὁπλκμῥὲ χων 9 μέζαδωσὀ, 

Αλ ἔσοται (θιχίη . πλρτεοσι ββρτοισι, 

τη, δὲ ὁ ΑΑσοισυ όλως, χδραί τε νκεωαρας, 
Στερέοισι κρυφίως ὀλλοις πολλα) αλ] ο .μδί | 

ς Ὃυ ασαρ- 

6 κάς. 
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 Εεταρίά η (οἱ, µη, παππφΗε ΜΗΥΙΕΜΕΕΠΊ, 
| Μήάεγεος ἴσπεν, [οἱ Η η /πάσηαἸΜε ῥαΥεπ ΕΠΗ, 
Γοητος ζσ’ Πμμίος, ἰσηεη,ποέἑειφμε, ἀἰεφμε. 

ΛΙ] λεει η κε Μο(γΑΡΥάΥΗΗΙάίΟΗ «4άάήτ, Λάλα. 

Ομ! ΡΥήηηρ μέζηρ μήτε, σσ’ σὲ ποπαίπε οοπηρίοι 396 

Ουτης, ου(ά[, αμέΤΤΗΥΗ, ΡογεαπΜεΤΙζΕΠΤΕΊΙ. 
1Ρ[ε βοπαύηή [ο ἱέαπα [οΥήαπη [ρεείεσι με εγεα μήν 
Ἡ ρε [ενας /εαῖ, /[δηβεμείαφ με, αἴφμε υοἰμογε. 82) 

Σ1ηήουος ποἩ οὐ 45, ῇ/ΥάΦΗε, ΕΥΥΟΥΕ ΡΜΕΠΟΙΟ, μοι. 

«4μσμίῤης 65’ [εἶΓεμεγεΠΙΕΥ[αοβεαῷ, ολ 

ΕΕσπ αἰή: ΡΟΥΜ, [ακήηνε αεγαεέ, 

κ ἄπεε ΡΥΟΓΑΠΟΥΗΗΙ ἀε]μῥγούμΊα ο[εἷα []αἨ165. 
.Οῥ/γµαῖε Όεμνε, φμφμε ε[], 01; οπηπία ΓΕΥΜΑΙ. 

Ομ) ἆμπι [4ΧΟΥΗΥΗ [ρεοεσαμά ει ἐπαγί, 125 
Λο υθΗΙΕ 1 ΠΟΠ ΤΕΙ άοχ ἴοΥ1//5, 65" ἱάου 

Φ6ΥΜΑΤΟΥ, εαἶωγ φὶ εἰ μγει/ε οΤεαμἰε. 
ΕΙεν [1115 ε[ζ/ο ή σαμαε: [απσμίπε, ῥΤαµά, 
Γφρία,υα[γα,βουα/ΠΗ πεξάακ. σεηΗ», αἲ; Ρήπσηε, 

{η[μαίσης, ο, ΠΙΦΕΡΙΗΊΗ, μία εβΥἱεοΙαγΗΗ: 2ωο 

Οπογήηα υε[απς [ημίμε ῥυεοτάἰα υεχαί, οι 
Οἱ [1 Ργο[Ρί ΗΕ γαρίεπάο, Ργοῦ ΡµάΟΥ, υΠή. 
{Ν΄ αΠ1 6/10 [ορίες, 5 ῥάδ6]ς, ΙΥΗΡΕΤΗΕΙ ου]; 

η ηιαπῇ [οἱ εγΙ: ΡΥΟΥ/ΗΣ 6ΕΠΜ2 ού1Πέ [αἱε[εμήη. 
Λ/οη ο: υἷα ρᾶει Ρεπίτη»: υἱάμκη με (εζπεητε οἱ 

ΣηΤΙΩΜΟ, ο4ἡ/ά [εαν ΕΠ ΕΗΥ 41ΟΥΕ: 



πρ 

219 ΣΙΡΣΝΥ 11 θΚΑΔΑό, 

ν] οΥ {με υἱγος ο εηία ἡμσα]ία ΠαΠΡΟηΕ. 
νι ο κος Ρο[ημᾶ Κογιά «ο γριή γεσειμρεγίοφµε 

ΕγοπαδΗ:, [μη1παἱ ΕΜ [ηη]α Ροτεηεία γεσηὶ 
σιο Ἑερῷ ἠΠΕΧΕΙΜ ΕΠ ΥΙΟΥΓα[έρρ οχογίεΓΗγ. 

Κεκ εεπίσῃ [απ έζμρ υεπίεε, φμί Γουίμς ογδής 
Ρο σμὶ Οµηπία ΓΘΕΙοΥΗΗΗ ΡΕΓΓΕΙΡΟΥΗ Γοβριγά Μεπεδί:. 

ΤΗΛεᾷ Με ΓΓΑΙΙΠΟΥΗΥΑ ΠΟῃ εἰμἑαριὴς ἵγα 
Ίτες Κοάν! γή [α1οτΗ 2Η [αηηήπε Ρεγάεην. 

αι 4ΐφμε [η βοπτίπες ΡεΓάΕπΙΗΗ η αἀἰδής ού), 
Τηγη ϱ411 ας εα[ο ΜΟΥΓΕΗ: [µε ἔσπομ». εὔεν 
ΛΤειιή[ενάΥΗ, Φάπ.ᾷ0 "υεπίεἳ ἶμα ἐἶ]ᾳ, Φἰσνηίμε 
[1 εὖς «ε’οΥ η], ππασπἰγερφφ με, ΙΓ εἰφμεί 
Άληπε φμίά νου υγδες ογπα(ό, εΟΜ/ΙΥΜΗΜε 

21ο Τοηρίμημε, [αάῤῤσημε, ον, σηὔομε, αυ] 419 

δὲ φμα, υεί ΑΥΡΕΠΙΟ [411, [αχουε: βΗΕΗΥά 
(μη [με αεεγα ἀἱςέ, ιά ζ 431 "υεμίαΕὴᾳ οβογέεεὲ 

Λλίάηι υεμίεξ, ομη έτος βουηίπος ΟΙ ΠΙάἷοΥ οἶομείς 

ο μἱρῥην α[βαδίρ, {εγμπε ἱσήη [η Ισίᾳ ῥαπάαηι, 
35 μα ππαἰα [1 ῥοηαίπες ρα[[μγή, φάση; Ρεςυνδεθ. 

ΕΙΡΕΒ 
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Ὃν απαρ]έωω καἰέχουσαι ης βίή αὐδρων ) λθιχούσαι. 

Αύταρ έπει Ῥωμῃ χα] Αἰγυπ]ς βασιλό-σἁ, - 

Εἰς ἓν Φιθιωθσα, τοτε δὴ βασιλεία μεγίση 

Αθανάώτου βασιληοσεπ᾽ α) Ορῶποισι Φαόπι. 

Ἠξὰ οἱ ἀγμὸς αἲα)ξ πασνο γῆς σχηπῆροι κρατήσω,  οὶἃ 

Εις αἰώνας πὺω(α, έπει}9μθνοιο Ὕθονοιο. | Ἀμο. 

Καὶ τοτε Λατίνων ὥπαρα[τητος χ λος αὐδραν 

Τρὸς Ῥωμζω οἶκ γη μοίρη κα(αδηλήσονται, 

ΓΠαντες ὅἱ αἲκεοποι μελάιροιο ἰδὶοισιν ολθιώται, 

Οπαυτὸμ 6 ραγοῦεν πύθλνος ρωσ κα{αρακτη, 

Οἵ μοι δἀλα[”, ποτ ἐλθσεται Ἰκορ κδνο, 

Καὶ κθλσις ἀθοιγώτοιο 9ος μεγαλου βασιλπος. | 

Αρτδὲ τί κπίζεῶε πολάς, χοσµθοθέττε παστν τν 

Ναρις : χοὺ σπδίοις, ἄηθραις ς Ὑθύσοιο ζοαφοις τε, | 

Αργορ έοίς, λίθοις πε,ἵν ἐλοητ εἰς πιχρον ών. 

ΗΣ4 23}, οπότὸμ δείν «λ]ο6ήσετεῃ ὀδιμὸ 
ΓΠπώσιν ον αὐ,9εποίς. αυτα ρ (Φ ἔκαισ ἀθρρθόσω, 

0ασαις ο) πὸλέσυ ωέροπες κακότητα Φέροεσιν. 



ντ σπα επ σσ μπας πε ποσοστο τ 

2209 

ΑΛΟΤΟος ο ραι .. 

ΜΕΤΑ. ΤΑΔΕ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΣΑ. 
τοῖς λόηοις, 9} ὃ ὠπωτεῶνος δι 

λογος ΤΗ Φὐτιγείσου Φησὶν 
ὥσάπη. 

ο Κ δὲ σεβάσνων ηζφ Βελίας μετοπιοθε, | 
σι Καὶ σήσφ ο ο. ώς, Ὀ τν. | 

σελόωώδω, 

Κω μήν .. 194 σή σὴ κατα πολλα ποιήσἡ 
Α αδῥώποις, αλλ ἄχὲ τελεσφόςᾳ ἔοσετ' ὦ ιτ), 
Αλλώ ππλαία, χα) δὴ πολλοιξ μέροπας πλανήσὰ, 
ΓΠισοις τ ̓ ὀκλεκῖοις π δρα[αες, αἲ αὐθμοις τεχ) ὀλλοιό 
Ανέρας, οἱ οἵ τινες ἔπω τῷ λθη9ὐ εἰσήχρυσαν. 
Αλλ᾽ οπότὸυ κε 2άλοιο θςς  πελοίσωσιν αἴστειλα, 

ἕαι δειύαμεις Φλογένσα δὲ οἱδ ματ εἰς λαό ἡζά, 
Κα Βελίηρ Φλεξὰ, ο ἁφιλῥοις α)θρώποις 

ἴ Τα/ζᾶ,, ὁ οσοι ὄντωππι πις]ν «εποιήσαντο, 

2 ωοκο Κο) τότε δή χόσχίού ων ταις παλοίμήσι }αυαρίὸς 
κραπα, Έαδεται ρχοοδρος, Χα) | πείθό οὗ νος ει πολωτὸς. 

Ἡν σ οποτὸμ κὸσμιη πλωτός χήρη βασιλό-σῃ, 
Κα ΡΙΨΗ γθυσον τε χα] γυρο εἰς ἆλοι ἀῑα), 

” Ἂ 
Κ αἱ Ὑά-- 4 

ο ἑκονο ο ιώω κ 1η ο έως 



ΣΙ 

ΙΙΡΒΕΝ ΤτεΕβτινς 
ῬοΟςΤΕΑ ν ΕΕΡΕΡΙς 5πο- 

ΟΚΕΡΙΕΝΟ, ΡΕ ΙΜΡΟΣΤΟΕΕ 

ἆαππιοιπς Απιτιςμ[το Γος πιασίπις 
πιοάο ]οατς. 

τη ορ Χ ασ ἰπίς ΑµΙΕπΙ υοἰμδίς 
Ν η] ἳ 

Ε 
ς {πΗ 

6 αρ δρ, «άμεπίοι Βεϊαί, φμὲ εεἷ[α οσοηί- Ὦς ν΄ 

ἄν 4 Π1οη105, οι 

. Ο1άτε, σὲ πιαση] ἱμεοπτῶ ἰαἸηρασα [ον 
' Ομἱασγατι νπαπινη η! [ος ἱμηίπο εα[[ου, 

Μάμίαφμε[ίσηα φέάεηη [ 1οἷεῖ πιογΓαῥΗ5, ἄἴ πο 
᾿τογα, [εά εγγου {δὲ {1ῥονήε, []]εισμε [Τεφνεηίες 

Είάο:, εἶεδῖος, ΓΠΠεβγκος, [εσο ε1ΤεηΙΕ5, 

4ἴφμε αἰίος,Ποπά μπα φ μέ» εξ ανά λία 1 εἴπλεην. 
[ΤΕΥΜΥΗ ηΜαπάο [εἰ Ριεάἰέλα παπα εἶα ΠΑΡΗ: 

«{μομίεη!, ΓοΓΤάρήμεΡετεῖ Παπλαϊα Ροῖε[ίαν 
]ηβαῖα, εχΗτεῖ Βίου, βοππέημε Γήβειῥος 

ΟΙηΕ5, φμοίφμοῦ εἰ [εΤΙΠΕΡεΥ Γαάενα ἱμπόε. 

Το μία πάς παπί πα [ἱεργίδηρ οΗΗΗὲ Μαϊίον 

[η ΓΘΥΙΗ [ήπια ῥατεδὲε, έἶδημε γερείΜή. ρέμα, 

(η υεΓο "υἱάίμα ἵή ΓΟΙΗΊΗ γεσΊΑ ΜΕΓΗΙ οΥΡΕΥΗ, 

«4πγβς, αησημπᾳ ῥοπαἰη ή σμεὖς υἶτα εαμεα εξ, 



Βαδε]. 

133 ςΙΒΥ1Ι. ΟΚΑς. | 
ΕΕΥΥΗΦΗΕ, αεᾳνε,ρλανὴ [αἶ[αο ἰαέίαγιε η υπάκν, | 
Οία Γης ΠΠΗάο "υἱάαἲα εεητεπίά ἱάεοδῃ: 
(πι 12ες «βεγέΗΡ οσμή εοηΜο]μεί αά πλαν 
1 αδὶ, Ἰαδείμγ υατίς Ροίμ, ο ο ἱιν | 

Τεγα», 65’ ρείασι». ταρίσα» μες, ἰσπεμβ, πες 
ΤοΥεΊ: : υΥΕΙΗΥ Τεἶἷμς, ῥοη1/βᾳ με, ἀἰενφμε, | 
(αἶε[δα με ροίμ»: ΤΕΜ ΠΦΓΗΤά εΤεαΜΑ 
(οπΗογΙΕΙΜΥ, 65’ πι Πιο ῥΗγραδίΕΗΥ υμαΜή. 

Λ]οῃ ἰάήὴ ία σΙοΡἰ ἱαέζαδη: Ιμηπίήα: Ποη Ἠοδς, 
Λος ια ΜΙΤ : ος ϱΥΗΗ, 4µος ΥηΜΙία [απΐσα: | 

(μα , ἀῑςς: Ποηυεχ, ελ, αΜΗΗΗΜΗΣ, βγεηηευε. | 

]μάἰάμγηφηε ΙΓ εἰ πιασῃ!, πΙάΡΊΗΠΙΦΜΕ {1 ὐ ΩΜΗ, 
[η Πα υεπίοῦ, οέ{ὴ ῥῃ (επίφιε Ιαξν. | 

Γος[ὲ ΙπὶίαΠ1. 

ο φμάαν υπάάδ,ο Μοἱά1ή αεηίηε ΓΕΥΥάΠ1; 

Ο)/α[0ἱ εκογίο]ε, φνα δεν αξρίοῖξ ογὔευε, 
Οηπία ῥατεΡµηΕ {η ηΗά μη ΤΜΥ(ς εμηεὴ, 
Εγοβιεγεα ϱΥ/7µ5 φεοά «υἱγος Πομεγῖ! εἶμρ. τι 

5) ενα αἰέέᾳ κι ΤΕΙ ̓ βεεγίηὲ οοἰ]ατα, γαύηαἰηα | 
μα Ἡλά 126 ε[] οἱ ηογια [δρ ἡ[, 

(1 Εμτγίπ. 4ης η πίδης «άἰβεατΗΠΗ, 

(η ο πέζῷ οπάεῃ «υοχ ε[[ει, εἰ[εύγ]φμε 

Γη οα[μηα υεἶ]θη! α[εεπάεγε, εοηΓΙπμοφ με 
πηπογίαίμ.. 

Εἰαρηε: 



18 ΤΕΚΤΙΥς. 223 
Κα χαλκό τε οἳδ ρου έφη μμεθκων ταν ρπων | 

Ἔις ποντον ρίψη, τὸτε δη σοιχήα ως πόωτε 

Χηρβόσι κ κόσικω. οποτὸρ Ότὸς οἱ εθκνα]ων 

Όνυρανον εἱλίοσὴ, Καλοί βιθλίον εἰλήτα, 

ΓΠεοσότε πολύμορφος. ο λος πόλος ο) Αδουὶ δία, 

Καιπελαγ μα δὲ πυθθς μαλεροὸ καζαθακτης 

Ἀκαμαπο, Φλέόὰ δὲ γα/α, Φλέξὰ δε λλφιοσθ, 
Και πὸλον Μθούιο, ὃὶ νματα, ο κτίσυ αυτζιὼ 

Ἔϊς ἐν χνλζσἀ,ὴ κ) εἰς καλιρρι 9 λέξὴ. 

Κσκετι Φωφήρων σφαίρώµαισαι καγλαλδωνα, 

᾿Οὐ ος, ος νωθμοἕα ἅματα πολλά μεελμφηςν 

Οὐκέ έαρ, ώχι λεν, ψ χλι, 6 μετοπωρρ). 
Καττε δη μεγαλοιο εν κβάσις εἰς μέσον ή ζ4, 
Αίώῑος μεγάλδιο, οτὸω ταιδν πύτα λρηται, 

Αείπει ἡ -αβχί. 

Ω δὴ πλωτή/ὺ ὑδα των, κὶ 9 χέρον ὠπασης, 

Ἠελία αβιόντοό, όπου δη παλι δειωφ 
/ 

΄Ταωθ υπακούσονται κόσμον παλλιν εἶσ αὐιοντ!, 
| »/ Φα, λ ελ αυ / Ὀ 
Τενεκ, αρ αυτος Ώβορτος ἐπεγγώχε κρωτος από. 

ΑΝ οπότὴν μεγαλο αῦ τελέωνται απειλα], 

΄Αεποτ ἐπηπείλησε βθρτοιν οἳ οἳ περλ»ν ἔτάοξαι, βαθήλ. 

Χωριό ο) Αοσυβήη, ὁμόφωνο δὶη Ἴσαιν ἀπότες, 

Και βέλοντ αἰά ση εἰς έραγον ἀςεοθεντα, 

Αὐτίκα ἁ πάτος Ἡ 



22,4. Σ1ΒΥΗ1. ΟΚΑς. 
1 [νά μση, ώυταρ ἔπειτ' αξεμοι μέγὸν ὑψόὸι πυρ , 

Ρόμαν, χα) Ονητόϊσιν ἐπ' δῤλοι ἔθιι ΦΑΝ. | 

Τόνεκα τοι Βαθυλώνα. 'βροτ πολὀ οιιῶοµ. ἔθεντο. 

Αὐταρ ἐπεί πυρρρςτ' έπεσε, γλάρσαί τ ̓ αλιδρώτων 

Πωτοδωπα]ς Φωναῇσι διέσρεφον, αυτα ἅπασα 

Γαια θον, πληρότο μεειζς εθρων βασιληών, 

ἡ δεκα- Καὶ τὸτε δὴ δεκτη Ἄνοη μερόπων αἰκδρωπτων, 

να. Εζ νο καζακλυσιος πα Φζοτεροις κα αδρας. 

πιο) Κα βασίλότσε Κεριο, χα) Τιτὸν, α-πετὸς τε, 

οι Γαιης τεχλα, Φέελσα, 54 )έμωῦ ἐξιάλεστὰμ 

Αν Όθφποι, λα. ὠνουα "ομα θεύ]ες, 

Οὐνέκα οἱ φθρφέθιοο έσαν μεβὂπων αἰκθρώπω. 

Τείοσαι δή μεείδες 2αῇς Χτ ληΘΡΗ ἑκα ρου, 

Και ἑασίλάοσωἕ έχαισος έχων µέρος, σοθὲ μβλρην. 

ο νρ τα Ὄλῥουτο παζὃο, μερίδες τε ο καιαι 

Τιωίκα. δη παρ» πἝλεος χρόνος] ἴχετο γὔρως, 

Κα ῤ ἔθανευ; χα). πα]δες ορζασίωἡ ὀρχοίσε 

Δϕίω ποιήσαᾖες, ἐ επ. ὀῤηλοοςξ έθαν ὥρααν, 

Όις πδύτεοσι βεοτιισυξ έ χω’ βασιληΐδου ημέω 

Αρξὲ μα χέσαντο Κρόνος, Τιταν τε νσθδε αὐτοῖς. 
Του σἱ Πρη, 15: )Γα]α, Φιλοσέφαλός τ. Αφερόίτη, 
Δημητρ τε, χ) ὁΕσίη. 6 πλοκαμιὸς τε Διώνη, 

Ηγαρων ἐ6 Φιλίζω σευαγείροισαι βασιληας 

Γταζις ἀδελφφοιά τε, σεεωο[μόιςτ. ηὲ χα) ὀλοες 

Ανθρώποις :οἵ τ Ίσαν αφ αᾖκκθτος ἠδὲ Ὀκήων, 

Και 



ΙΙΡΕΚ ΤΕΚΤΙΥς, ..ς 
ΕΙ: αἲ υπ 7140ΠάΥ [4011ή1ε Γεγοµτος 
αγγ ή ΙΘΟΡΤΗΗΗ, 67” ᾖ1ου οοη οἱ ΤΗΕ 
{η1ρΊ ο. υΥΡεηιη Μο ἴάεο Βαεγίοπα ὍοςάΥΜΙ. 

' Φεά Ρο[ἑφμαηη οεοἰάΣε τγγόἱηρηκαιε [μπε 
 7οαἴρηρ πε [6 ήνογ[ςς, ΓεΥγά αεύπεερς 
1 οἳα τερ[εβαιμ] ἀἴμη[ς γοσίθαρ. ὑπάε 
Εκ εΙΕ η ΓοΥΥή ο θε ΙΟΥ [ἐς ή : πα 

. Ρο[ἔφμανι ἀμμ]λε βογαίπος Ρεγ]εγεργίσχος, τὰ. ο ΡοΥτο ΦάΙΗΥΗΕ, 60. Τί, [αρεῦμφμο, Ῥοδαν 

' κεσπατηπε: (αἶοφιο ϱνν Ἰ εἰἴμγο εγεαιος λίῃο- 
Σιᾶ. 

1 ἱκοΠΕ Λο1ίπες, Γειά, αἰίφ κε νουαπίες 
.ογιίπο, φοά σπόζος ᾖο/μήηος υγ ία ῥΑΙΥΕΊΙ. 
Του Μεγ βατίες, ως [ους σήμεημε [εγεδαι, 
0 μΗσμε/[µατα γοσπαθαε βαδοη», οεγἰα/1ήΠε πμ]]ο. 
Ο216[λαξΗο εγαΕΡαίεγ, σσ αἡμή[ογας φαν 
Ῥαττον. δες ϱο[ἑφ να”! [οπίο επ[εέτως οδέμὲε 
1οΥΙΕΥΗ, 11 πα (υἱοίαία Γε[σίομο, 
{μγεζμεΙμγαπᾶο) εοηΕΕΠΙ{ο πα, Φῇς ή: 
η12Υ ΥΙΟΥ οι γερῦ ο) /μΕΙ ΜΥ ῥο/ΟΥ6. 
Εσπατμπίσ νε ἵπῃεγ/[6[ϱ, ὁαΜΗΥΗς, 67: {ρ[ε 
Τ{αη. αἲ [ήπο, Τεμρηνε, Γ΄. ΕΠΗΡΟΜ6 ϱοΡοΠής 
(μα, οι ἔεβαφηε (ετος, ὃ Ρμίεβγα ίσης, 
1η1εγ οος [ἱτευη [ράάγΗΙ, «ΟΠΕ υΟζ4 ΤΗΕ 
Άεσες, σ5 [11ος οἵ1πος, ζο/ ας Ηήπέοσφμς, 
ἓι Γοἶζφμιος εἷρ 4ήοήμε ασια, αξή: ΡΝΕΠΙΗΗΙ. ο4ΐ τν Ρ 



126 6ΙΒΥΣΙ. οπΑ6. 
Εἰογαη δαΓμΥΠΟ εγὶ)μίε [οηεεηεία ΓΟσΠΗήΗ» 
ὕ΄Ἴροιε φ τε 0 ΓοΥύπα ΡΙκαχεῖ, ὅ ἆμο.. 

| ο ή δα ΥΣ 1 {η ΗΗΥάΥε εοερῖ; 

Λ/εππατἠμα Ἠαια! [οβο[εύαΗΗΤΙΥΕΙν ΟΙ ρε 

Κεσπατεῖ, Ρο Μαῦ1 Φα ΓΗΥΗΗΥΗ [αιά υοςα[[εῦΗ 

Ρτα [οπ]ο. Οοάᾖ φπαπᾶο βεερατεµγίεδαϊ, 

Τήαηος «άέγά ΜΗ, 6 1ά [ομίά α]απἰα αμ 

ΓΓΙσπογά ομπέ]α [εγέ: ΠΙΑΙΥΟΠΙ ΠΗΕΥΙΟ [πεμίςό 

ο ΠαγΠΟΟΡάΤΗ. δεά 0 ήάηάο Γεγέ]μρ ἐ]]ε 

αι υς άρει επί η», 1μπο [ή εαἰία Ργµιά, 

Εἰίς υδί [αηπίπεαη. [οδούεπα υἰάεγε/εγοεες 

Τήπες, ἐ]]α ιά [ο θι[εε[]εχε γοᾖόία, 

Τυρίες, [ηάε πιάΓόπα ΡεΡεγΙΕ ΡΝΕΓΗΗ Κῤει. (οΠΗΙΗΗΟΦΗΜΕ 

[η ΡΑΥγΕἱά7η Ρεῖ ἴγευ [εί αἰπιὴᾗι αἰεπάμπε 

]ωγή/μγαπά{ τοπ [1η ]έέου ε[ἐσίομς, 

ος {ες : ἱάουμιε Ιομεηι σἰκεγε, φ4οῦ ε[[οι 

τε λ4. ἓ[[ης. ΊΓεύη βητήπι ΛΜΕρΙΜΜΗΙ Πεή{ εσᾶεην. 

ὔπο, ΤΓογημο ρα[ηο ε[ Ρἶη1ο 1, ΡΙΤΕΥΟΜΗΗΣ 

ΙΓ} οἱοπαγ,υπάε ἵφμεη Εμγοῖα αεί αιμα 

Ενα, παμε ππαγὴ [α]]α6 ΡΥΟΜΟΙΜΑΡΗΥ υπάας 

Λἰχης Ῥεπεο, ΡΗΤΗ 1ΕύΗ Ποπαίπε ΠΤΙ 

Ρο[έφιανα Τ{έαπες αμΙΟΠΗ ἀἰαίεσγε ἐγεαίος 

α{μΥΠο ΡΗΕΥΟΣ, «Φε εἰμς εοπΏμσε βήήσ: 

Τέραη εοἱἱεέδὴ [εκαρίηία υπαίφμε Πα, 

Φα ΥΤΗΤα πάποἰὲς εἰς 41Η εοπῖμσε [Υ1 01 μηΗ 
4βαϊαϊε 

εν παπα ποπ μς πο ολο χς 
πα ο κναση σι πππανε ατοσιη πορηπ πι 



115 ΤΕεκπτ]νς, 

Οιώεκά δι ρέοξιος τ τ η γρ κου) είδος βίον, 

᾿Όρχοις σι κὖτε Κρονῳ μεγάλες Ταν ἐπελκε, 

227 
Καρέ εχρίνᾶ8 (βασιληα Κορο πδωτων βασιλδόϕ, 

ΜΗ δέΨ Ὄβσυα, χα] παίδων ρου, ὦ ως βασιλά2ση. 
᾿Αντος, οτὴμ γηρας τε Κροιῳ ο) µοίς οι ππέληται, 
᾿Οπαότε ον ο Ῥέη τρέ]εν, θά τήγοὶ ἐκ θέωτο 
Το έθες, καὶ τέχλα διέασων ἆ ἄῤῥενα ς τα, 
Θνλεα! 9 ὃ ζώνὴ εἶων οἱ ωρα] μήτει Γςλῥόνδω, 
Αλλ᾽ στε τὴ τοζώτη λρεη τέκ ποτιία, Ῥείη, 
᾿Τήθ Ηρίω σεῤτίω. ο ἐστεί 12ὸν ὀφρουλμοῖστ 
 Θηλυ» Ἴνος, ον ωοος αὖθιρα «λέλοι αὖσρες 
᾿Τήΐωες. κα ἐπειτα Ῥέη τέκεν θα, οι 

| Τοίαγε χέως ΔΑ έπεμνε, Ἀσοθρηϊδίέωω: 3  πέφεαρα/ 
Ἐς Φρυλίδω, σας αἰόρας ολ ῥλρις Κρης» άμαίς 
Τόεκα 0 {Δί ἐπωνοιασανθ;, ὅτι οἱ Γδιεπέμφς ο. 
Ως σὶ αὗτως ἙΦιέπεμνε Ποσειδώνα Ἄθοθρα[ων. 
[Το πο τον αὐ Πλούτωνα. Ρον τέχε δια γκωαικών, 
᾿Δωδωνέίω παριῶσα, ὅλν ῥέονύγρὰ χελό-ου 
Ἑύρωτου ποζαμιοιο, ασ εἰς ἆλα μοΐρμτο ὕδωρ 
Άμμια Πλωάῳ, χα] κὺ ς ὑγίον κα λέοιστν, 

Ἠνίκα δι ἤχουσαν Τιτάνες, παιδας έουζσς 
Λαύριο, ος ἔασέρε Χρονος τε Ρε τε σεὐύθ-λος, 
Ἐξηκοντα δὲ ἕι πα]δευς σεέωαγείροιτο ΤΙτῶν, 
Και ῥ εἰχ' 93 δεσικοίσι Κ.ρογογτε Ῥέδω τε σιἑόθ-}ου, 

{η 

αρ " 

αν Ἱ]εσέ 
Αα. 

Φον γῦςδι. 

θω [ 

σό Πλὺς 

Ἐννὸς. 



22.6 οΙ1ΡΒΥ1ΗΙ. οΟπΑΟ. 

Κρόψωσν ο] γαη, χα) ο) ζωσμοῖς ἐφύλβσσε, 

Καὶ τότε δήκκιν ἄχευσαν ι]οἱ κρ ἁ]έρρίο Κρόνοιο, 

Και οἱ ἐπήγάρων πὀλέμο µεγδω, δὲ κωδδιµον. 

Αύτη δὶ ἐς οἐρ.χή πολέμου πθώτεαπ βροτοῖσι. 

Πρώτη 2 τε βροτοῖς αὗτη πολέμαϊο κά] ρχ}. 

Καὶ τότε Τιταγέοσι 2εὸς κακόν ἐγυδλιζε, 

Καὶ πᾶσαιλρεαὶ Τιτάνων ἠδὲ Κᾷ9νοΙο 

Κάτθανον. αυτα έπειτα γξόνν ατ δοθνοι, 

Αὐαοπην βασιλέον ἐγείρατο' εἶτα ὃ ΓΠερσων, | 

Ἰήήδων, Αἰγοπ]ων τε, χα] Ασσυβέης Βαθυλαδος, κ 

αἲ µὸ- Εἶπι Μακεδονίων, παλι Αἰγοπώ]έντότε Ρωμο:. | 

"ΑΕ ζζωτοτε μα µεγάλκιο 2εξ Φάτίς 0 «ήθεοσιν 

]ῶ]το, καὶ μὲ Εκιέλά-σε«σθφητεύσαι ἄν πασαν 

Γαα), καὶ βασιλεῦσιζα τ΄ ἑοσόμὸν Φρεσι βόναι. 

Καὶιμιοι πῶτο 9τος οθ ὅτον μόνος ἐγυδλίζε, ον | 

Οσσαι αλιθρώωπων βασιληΐδες ηρέλονται- 

Οἶκος δρ γὸ αωθθῥτίσος Σ:9λ9μκΦ)ίος ορ, 1 

αῶσο. Φομίκηςτ Ασίης πθήτορας, ηδὲ ) ὀλων 

χομϊ)- Ἰδήσων,ΓΓα µφυλων τε ολνος, ΠΠερσων τε, ὄρυγὼν τε, 
πς βα- . α ων / / 
να. Καράν Ὁ) Μυσων, Λυδων τε Ἄμος πολυγεύσω. 

Αὐταρ ἔπειρ Ελλέωές Αα ρφίθλοι ὁ αλα-γνοι, 

Αλλο Μακεδυνίιο ἔ9γοσ μέγα ποιχ{λον ρρεὰ, 

μον Οἱ Φοθερο γ πολέμιοιο νέφος ήξοεσι βροτοῖσυ. 

Φμκὰ Αλλώμιώ Μρα)ιοό θεος Οι βυθοῦ ἀδδμαπαξὴ. » ) 



Ι18ΕΚκ ΤΕΚΤΙΥς, 229 
ον 4λάῑά1ε 1 ΜΥ ΓΑ, ον οάἐμέφιο Γοπεύγή, 

᾿ Ε]οςυΡί 4Η Λε] ἀἰάίςεγε, ἆι εἶἷο 
Λ{ασπο ἴπμα[ογη: 1ἱμήη, ΓΗΥῥάΡΩΗΕ εἰ6ΥΗΤ, 
Γίπῃς εί ῥΠΠαΡΙΗΥΗ ῥο[]ὲ οΥ 1 [δη οὐ ήη 
ΟηπΙδΗς: ῥιεο δεἶ]έ ποτ α ἰζμς οχ!α! ογἱ6ο. 
7174 12ειρ εκ]ίο 1 {απαρ 1[Η, 609 ο/11ε 

᾿ 1 184ΛΗΥΗ ΡρεΓ/Ησεπμ», ϱὖ' δαιμγπία Ρτο]ο». 
Γο[ΐεα [ΗγεχίΕ αμ άευι υοἱμεπιίῥων αμπὶ 

'«Σσορείτεςπηη Ρεγ/αγμηη ἀεπάε [εί μηη εῇ], Μουις 
ἵ λάεαβσμο, Ζιβιοᾶᾳ, αι «4[[γγία Βαθγίοπή: 

; 1 εἶπάε Λπεεάοπιζᾶ ΤΕΡΗΥΗ, 4. συριίφ, γοπατή: 
{Γο[εα Ικούκήη. 11111 740349 υοςε υοἱ με] 

: Ρεζζογα Ρμ[[αμὲε ΜΗ], βικεερίεμεβγο[ αγ 
᾿Όγηες ρεΥ {εα», 65" γοσίδη; η η ΜαΥό 
ὦ 71ο ἷα.ΓΗ1Η ΡΤΙΗΗΥΗ [οἱμς Πεμ, [41 

ο Ποςήρί, (4οἱ ΠΑΣ [ηί ῥοΗΜ1 Ρο[[γεσπα ή- 
έμγα. 

Λαπιφιο ζοητής ΥΕΡΟ ΡΤΗΗ7Η 5 οἱοπποηία εοϱ6Ε ο αρ 

᾿Ρραπὶς 6,4 εφμε ες α[ημε 40 προς 

ΣΙμέΠἱης απηβίτάς οτε, Ρεη[α [0μο, ΓΑ }σε[0ηε, 
᾿Γαηῤῥγίου, (αγος, Λ{γ/ος, 1. }άοσφμε [αἱ λήον 
«47ο. Ρο[ξ (αγοοἱ υθηΙ6ΗΗ αἰγ] ος 

1 )οἱμάο Λ{αοο(οηίς βορη μμ ο ή αΡΙ(ΗΥ ἵηρεης, ο ρω 
Ομ] δεί]! βοΥγεη ἆα Ππογ/αἶοε ηηῥε ἱαοέ[[οι. ἵπιρο- 
ας [ραεηῖση ΡΥοΥ/ 1 10ο µε γι, 

Ρ Ιῇ 

τισίῃ, 



330 61ΒΥ11. ΟΧΑος. 
Ροβ ζας ἱπηρετίμγα γεση! [μεεεᾶες αἰέμ, 

Ἀοπά- Εχρε]]οη», ἆμοἰρη» πμ, εκ οεεἰάμίφε 
Ροή, Ῥαάγέε αγ, πΜΙ φ1οά τεγγὴ ἱπαρεγιιαδίῃ, 

ΕΙ Φιαιίος παμίτου, σσ’ γοσίρη» ουηηίρηρ οἱ 
ΤΟΥΥΟΥΕΠΙ [αεεξ: ΓΗ Ε8 εχ υγδίδης Ημ γὶ 

1 Ιίει ΠΗἱΓΜΥΗ, ἄγσεη θε. α είπε ϱα οΥδοηι | 

«44ΥΗΥΙΦΙαΓζοηΜφΗε εΓΙΕ,ογπαγιΕίαΦΗε ΥΗΥΓΗΑ. 
ΛΜ{ογάΙεφμε ΡΥΕΙΙΕΊΕ: (απ επ Με οχ[ξεῖ ΕΟΓ. | 
(με, υ{πίμ[ ο ἱΠαρίεη! σέ εεγε[α[η: 

(οπίημοφε 1η εὖ ΓΕΕΙΕΥΗΙΗ άρα υἱσεδίῃ, | 

Λ{άφιο μιαν! [ε[ϱἴμηρεῖ, [11 μεπίφΜεΡΗαεμάν | 

1 1μ[ἐγῷ ΡΜΕΥΟΣ. 65" 6ΥΙΣ (ης ΓΗΡογῷ {µσεµς 

1Η1εΥ Ιογίαἰο πση[ ία, οηπέ]άφμε μΤῥαη., 
(η έῖάφιο εὈΓΜΠάεης, ὃν γερ]ες ομηδῖα πιαἰογ μην 

1 πρῷ μαγεία, ἐπίμ[ μάγμα ἀἰμΙ(ΙάΤΗΗ, 
[ή ργἰπηαφο Λάαοσβονή] {η μπίρη», αἰηήε 
11 πό αἰὴ]ς : οὐ μγχφ ο οἰεδίΕ, 65’ ουγαὺς 
1η ῥγοεεᾶεἳ α]]ποία ; Γ6ΡΗΗΗ αἆ υ[φμς 

12οπεςυεπ{μηἩ [1ΓΤέΡΊΗΗ, υἱρεαίφμε Ροίε[ίαν 

«{σορετερ, «Ίου ἄε[απσμίπε πα[ζ. 
ο ο, (1Η [ή15εἳ ασ! Ρυκεἶατα ΙΓ εἱ σεη», 

μα οἶάεε ΠΠΟΓΙα[65 71165 ῥΕΠΟ υἱΕΥο ἄῑ[ΕΕΠΕ. 
δοά ῤὶ πα, 1ΕΠΗ11 2 Ιπήος βος ήοφηέ αξ 

μα ϱΗἱῥ.α{αἰΡῆι ππα]αίφ μα Ρο/ίγεη]ά [ο μἔθμηὴ | 

ΡΥΙΠΗΗΙ /ρΙαο ο ἡηέιό α[ᾖπεἰςμίΜΥ | 

Τήαπες 



ΠΙΡΕΕΚ ΤΕΣΤΙΥς, 231 
ον ως 

αν έττειτ Τρ βασιληίδος ὁ έοσετα! Ἓρχον 

| λάω ὼ 2) πολυχρ ος, αφ ἐπερ τε Ότυ λοίοσ]ς, {διυ- 

' Ἡ πολλῆς γα/Ης 32ρξὰ, πολλοιό ὃ σαλό-σἀ, ων 
οτ« ο 4) αι / / η Τω- 
' Κα! πασιν βασιλ 1Ειρο ο) μβετοππιαὸς ποιήσή, αν 

Γολλον ο αὖ Ὕθυσοντ τε γυρο ἀζδλα πα ἕὰ δρχ, 

; Ἐκ πόλεων πολλα παλὶ ἳ ἑοσέτα! ον ΛΡοὶ δια 

Χμισίο, αυταίρ έπειτα ὁ λα ἠδὲ τε κόσχκος. 
; Καθλίνμρισιβροτοή, μν τ δὶ ἔοσεται αδρασιαχείναιό 

| Πτωμαθ, ὅτὸυ Ὃπξως ρηθοήι ἀθίχοιο, 

| Αἱαξοῖς ο” τέγεσν ὁἔσ-αι Ίμασι κείνοις | 

| Θλήμες ον αἰκθςρποις μεγαλη, κ) ) πολύτα σεν σα, 

 Ἱτατα ὃ | συγκθν, χα] πδύτα κακών αἰαπλήσἡ, 

᾿ Ἐνπολλας χώργσι, Μακεδοήρὃ 9 μάλικα: 

᾿ Μισος σἳ ̓ἀξοδρὲ, και πας δ λος ἆ έσσετα] αὐθῖς, 

ΤΑ ον ωσὸςε ἑεδεματέω βασιλίδα, Ἡό ἡ βασιλόσά 

| Αἰγναν, βασι λάς, ὃς αφ Ἑλλάρων ρου τος 

»/ » / 2 / 3/ 02 λὴ, 

/ Αυτίκα. σ) ο) ύτοις ασεσείας ἐσσει α)γκΗν 

Αρσίω δὲ ρσεη πλωσιασὰν σησοεστ τε πα]δοις 

Αἱακοθίφ Φιλ γη µασειώη, κακοκαβδε Ε σπλάτῳ, 

Καὶ τοτ ἐθγος μεγάλοιο θᾷ παλι κανρτεθον ὅς ο οἱ Κον 

| Οἱ Ὑάρτεοσι ββοτοισι βίν καῤοδηρρ! ἐσοί]οι. παγοί. 

Αλλά τή μή ο τοσο θες γθῳ θῤετο λεζφ» 

Τί ασ ρτο, τί οί έπειτα Πδὺ ὑσατίον ᾱ κού ές αἱ 

ἵ Παθεε ἔτε αλ λεφπους; : τής σὶ 3ἐρχή έασέται ύτων; 

Πρώτον Τπαγεατι 0806 ΧάΧΔ) ἐγυδβίζ4. 

Ρ 



333 δΙΕΥΗΙ. οσπΑο. 
Υἱοί γὸ χραἹεροῖο Κρουά τήσησι δίχας 6, 

Οιώεκα οἱ δή σεν τε Κρονον, χο μητέρα χέδνζωυ. 

Δάύτερῳ αὖθ Ἑλλησι τυρωνίδες, ηδὶ ; ἄγῥωχοι 

Έοσονται βασιλή 6 ἁαῤφίαλαςὶ ο αλαγροῖ, 

Κλενί γαμιο!, ΧΦΙ } πούτα καιχοί, χα) οἕκ ἐτ νητοις 

Αμπαυσις πολέμοιο. ὄρυγες δὶ ἔκπαγλοι ολομώται 

ΓΠωτες, χα) Τρούη καχὸν ἔς-αι Ἠμκατ κείνω. 

Αὐγίκα 9 Πέρσησι ὁ Ασσυρίοις καχόνηζ4, 

Παση τ Αἰγυπίῳ, Λίαυ», ἠθ Αἰιόπτοσι, 

Καρσῖτε, ΓΠαμιφυλίοις τε ΚΟιΧΦΙ μεζακυνθέέῥαι, 

Κα πντεοσι βροτοισι. τήδη καθ ἓ  ὀξαρρεύω 

Αλλ οποτὸὴμ {φ ερτα τελος λαο αυτίκα, ο, έςαι 

Δέ υτερ' ἐπ α) Όρφποις. καὶ οι θφτίσα βοήσω. | 

Ανόδρασυ ευσείοέσι ης καχὂΥ, οἳ «δέ γασν 

Οἰκούσιν κέγὰρ εἰς Σ/ολθµΚΦΥΙοΥ, οἳ τε διχα]ων 
Ανδρα)ν ἐκοφγοί εἶσω. ὅμως κὃὶ) τ δε βοήσω 

ᾧύλον, κ) λείο πα τερων, ν δήμοι απθρτων 
Παυτα εφεκδεως βροτε ποικιλήμότι Αλ. 

Ἐσίαι ππὸλις χτ ὁ Φρνος ὔχαλδδιο," 

ὃσὐ- Εξ ὧν δν νο 66] δικα(οζα των αἰκθρώπων, 

ο " Οἷσν τς 'βνλή τ ̓άγαὴ, κκλάτ᾽ έργα μέμμλο: 
.Οὗτεγο ὸ ηελίς κώΧλΙοὴ 6ρομων, ὅτε ὁνάρνς. 

Ουτε πελώρια ἔρα ωεθινυάσι κτ) κν γαης, 

Ουπ θώζος θρόποιο ιλάοσης Ωκεαλοῖο, 

Ουπ]αρμΆ/σημὴ, οἰωνοπόλων τε πέ]φνὰ, 

Οὐμαν- 

, 



Τοπία οο/μΛΕ, βοΥΗΙΜΗΗ μ/]ΟΓΗΥΗ [απσμίπε στεΓῖ, 

'.ΟΜΟΥΗΥΗ Ργοσεπίεηα εεἰεβγαδο, σεΏμσ με Ραεεγ, 
᾿ Εεομπέζμηηῥοῤμίμηη: ΓµυεΥο ΠΙΕΗΤε ΤεεΙο | . 

.. Εκ σέῤηρ ο ῥουαίπμηη ϱγοίε {μ[ὴβίσπα, [ΕΗΡΕΥ μαι 

' Τήαπος, Ργοίθοφμε ἁαδίε δα μπα ραπ.» 
' Φα{ΜΥΠΗΥ1 ΦΗ0Ἠ1άΠΗ υ1η ΙΕ) ΠΙΑΓΥΕΠΊΦΜ6 ῥμάϊσαπεν 

1) επάε εγγαππἰάο» {η (αγασῷ, ΤερεφμεΓετοςε», 
' 1ηρητ:, ΗΙά), ο μὲ ἵμγα ἡμσα [ία βαηρεή!, 

 ΟΙπΙπο γα μὲ: Ίεζμε ἰῶ91 ΓποΥΙΑ μύμο υἶ]α 
4 Ρείῖο τεμίον. Ρβ)σες αµ/εσ [ή ἱΓμΑ ο/1Π6Ε " 

 ΡογάομίΗή, υεπίείφμε Πα] 1]]ο ΓΕΥΊΡΟΥε Ἰ τοἱα. 

| «οπίπμοφιο πλαίμπα Ρ6υ/4 Ἱπαπεῖ, «4 [γγίοσφμε, 
Οµοπῳ 4ς γρ, π6ςπὸ 11ῤγᾶ, «4: Γβίορεᾳ», 

Ι1ΙΡΒΕΝ ΤΕΚΤΙΥς, 343 

1 

ΡαπηβῥγΙίοσφηε γλαίμηη [μογίε, (αΤείΦΜε ΠΠΟΜΕΥ, 
Λν{ογιαζεεφεο!μηε». [εὰ φιου/Ηή1 [ησμία βαπάοί 

Εἰπιῷ ρυ(πιῷ, πα[εεπίηγ ἀείπαε[εεμπάα 

ΕΙΗΥΙΑΠο 6εΠΕΥέ, φί ΙΑΠάΕΥΗ ῥΥίή]ά υοεαδοξ 

ΜΠΕ υΟΛΗΗΤά Ρής γιαἰα,φΗἰ 5 οἱοπ1οπ1ά ΟΙΥΟΝΑ 

Οία γζθρυαΓεΥήογ/α(ν, ο [[ίάοποΜΙ ΕΠΙ. 

} ην  εγ/Ε{ι ἐογγά ἶ ολαίαί 

βμάιδ. 

Ολεῇ ῥοπά 16Η εογα{ ε[,ὅ γογῦ ο Υά ΡΥοάΥΜΗΑ. .α 

Λαγ πεφΗ εἀεμή[ηήη (οἱ, ἵμηα νε ΤοίαΠ{ΕΠ1, 

Λες οΙΥΑΠΙ εά φ0.ε Ρ6Ί ΤΕΥΥΑ5 Πάσα ΓΕΤΗΛΙΗΗ: 

Μες γιασηί Ό εεαή! ΓὐλάΠάΟ (ΕΤΕ πό μηΗ, 

Λ/οη {1εΓΗΜέαΜΙΗ7Η, ΠοἩ ῥγαρβείή ο/η]ά ΡεΠη.» 



224 ΦΙΒΥ1Ι,. ΟΚΑΟ. 
Λύοη οΙΒΙΑΙΟΥΕΣ, "υαί,υς, υοπεπάυε ἀάητες, 
ΛΛ/οη Ππρο[ηγάς Γ41ΜΟΤΗΥΙ υεΛΙΥΙΙΟΠΠΟΥΗΗΗ: 
ες ΟΡαάκογητη ργαλέ]α Ρεγ αγά ἱοφ Μίμη, 
«4[ἔγα προ οὔ[6ΓΜαΡΣ. πάσι πεῤαεουιπίαα][α, 
1} οοπ{ος ῥομαίος ο μα ΡεΓΓεγμ απίμγ ὔπβοτας, 
{ή Τε Εχογεςη 16” απίπιου φά 0η ἵμμας ῥΙ]μηι. 
Οήμ ήΓεγος βοη1{ηος ΟΥΥΟΥΕΣ ΕΙΙΟΟΜΕΥΜΗ, | 
κ φεο ΨποΥαἰε, ασἰ{αΕ γ]α]α ημ]α ῥεΥ ογύοπη, 
Ἰ γε δα με ιν ϱ' Ἡὸ γεζμε αΡεΥγεη!. 
«4εηπεπυγι{ή ο ίτογρς, μι(11[1νεφεο, 
{Μοη (2 αμαγέμ., φέας ΗΙ[ία Ρ]μγίγα εοη/ία: 
ΛΤογίαἰἑ σεπογί, ῥε[μνιφεο,αΊρη κε υάράη{εη!. 
ΣΓΙή πού ε[ξ ἐν; «ΕΠ1Ε/ά Ρεγ αμα, Ρε ντδες, 
Ν/ες ποέτμγηα [ῥί ΓαρίΝηΓΡεΙ [χα υἱάβηη, 
(4ΡΊάΥΗΠΥυΕΣΥΕΡΕΣ αβίρώΠε, οµίμπγυς, ῥομηχυς, 

ες {ΕΥΑ πεί ας "υἱοα {ΗΗΠΙΟΗΕΙ αἱ(οΥ, 
λ]ες ἱσεμρίος (ή Μά7Η αἰμεχαί Ράµβογίογεσε, 
ΛΜ/6ς υἱά μας ἔογη εί, [εά εἰ γιαρν αμλιἠ]αίμς, 
ΦΕΠΡΕΥ {4 ΟΜΙΟΗς οἷεο, υὐποφής, αἶβοφμο; 
ΦΕΡεΥ 65’ ἵπ Ρορμ]ο Γεἷέοε, 65’ ἀμμοι δρεπἰς 
{Γάμοι ζθίρφμε [να αγτεύη ἰαγσίρμγ αγίβ.ε, 
με είδει σΣ ἱωνάαί ἀίμήια [οἱ οχ, 
(ΑΜ ΠΟΓΥΑΗΗ [εεῖε οο μπα Πὴς ο οπημίδς ο[[οε. 

ἐς Ὁμσ νεος γρ ὕμφμει, ε[εγαφ με ναάες τατο ια 

εἰ ΕΥ ]οςα δή; [ιά βορκί ἆο ῥτοίεο εις, 

γη, 
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ι / » ὁ Ν» 

| Ὃυ μα 6 Φα ρµακοιό, 6 μζω ἐπαοιδοις, 

Ου μύθων μορώ) ἀπαίθ, ἐγαφριμύθων, 

: Ουὐδεα Ἀδρῥα[ων: τὰ «σουμαντια ὠσρολορρῦση, 

. 

ϊ 

Ἱ Όαπι κε άφρφες αὖδρθν ἐρθωνώσην ολ τν τὸ, 
] 

Ἱ 
[ 

| 

ἱ | 
κ) 
4 

ΟΦ] 
! 

: Οὐδέμδῥα αφροφοριοῦσι Ὁ γὸ πλαία πδύτα πέφυχεν, 

Ύυχαν γομναζήεεε ἐς σεθὲν α χθησιμο) ἐρλ), 

Κα ῥα πλανοις ἐδιδωιζων αἀχελίοις ὤθεστον. 

. Εξ ώνδη Κακοι πολλα ' βερτήεπελέι ζ γα1α), | 

΄ Τῷ πεπλα/ήαθαι οδδις Τ ̓ ἀγαριον χα ἔργα δίχαια.. 

Οἱ ) μεθλμβάΐσιν τε δκοοσεῤύέω α “Ἔρετίω τε, 

ο ΘΈνητοις αἰκθρώποις, πολεμον ὢὶ λιμὸν ἀνπείρο). ο]. 

᾿. Τοισι 3 μία ο κοια πελὰ κα] ἀλολ᾿ τε, πὸλάς πε, 

Κε Φιλοχεημοσᾶώη τς γἩ κανα μυεία τικ] 
Εχρλο» 

Οὐδὲκαί Ὀλλήλων νυκζχλοπίας τελέοίσυ, 

| Ουσὶ ὤλήας ἑλθουσι βοὼν, οἱῶν τε ὃν αἰγῶν 

Ουδὲ ὁροις γα]ήό γίπων τὰ γαίτοος αἱρή. 

Ονυδὲ πολυπλητω, Ἡς αἲὴρ αν "έλα Ἴονα λυπεί; 

Οὐδ γέ χ1σν θλίο, μβλλον δϊ αὖτε βοηθά, 

Αἰει ἐπαρχέων ο” αἴτρ, οφ, χα] ἐλαίᾳ' 

Αίει π "ολίιος οἩ δήμω ου μηδὲ έχοεσω, 

Άλλα πτηιγ ϱομδμοισ 9έσοιο Ὄστο  μοίοἰδἠή 

Γζληρριώτες μεγαλοιο ος Φατη ἔννομον ὕμνον, 

ΓΠασι γὸ ὁ ἠθάγιος Κομύιὼ ἐτελέοσατο γαίωω. 

ἨΗνίκα σὶ Αὔγνσῖο λεν, χα )Ἱπερπνὸν οδέυσὰ 3 η. 

Λαρέο ο δωδεκάφυλο; ο, ἠγεμόση εοπεμώ]οιςν πῷ 



α1ό6 αΣΥ11. οὔ ο. 
Ἑν σύλῳ πυβὂεντι ᾷῶ νωχἼερμνον δ[οδούσων, 
Κα σύλφ νεφέλης πο Μὼς ῶ ὀδδίόσει 
Τέτω ο) Ἀγητήςα καζαφήσει μεγὰρ αλδρα. 
Ἱήωσίζω,ὸ 0) παρ ἕλοι βασίλισσ’ ἀιρρῶσ᾽ οκόμιζ, 

ρελαιδόη ο ἰ]ου τν. Οκ έοσατο. ζυίκα. σι ἦλθς 

λαον δδῖ ηγεμονῶν, ὃ ο) απ "Αἰγόπῖν θεός ηλ, 
ΕἰςΦοι 9095 Σινά, χα] 7 νόμο) ἔερνόδων σὺ 
Δακε θεος 2θάγας πλαλξν δυσι πθύτα δίχαια,, 

Και οσίταξε ποιον. ο) ὠ ,Ὄα Τς η ρκκούση, 
Ἠενὸ η. τίσφε δΙκέων ) ή λθῤσι 1βρο]είαι, 
Ηέ Άφθων Ονητοιὲ πάση δίκη ὀξαπολόται 
Πασι δέ ὁθδοιος κο υίωο ἐτελέοσατο γα[αν, 
Κα πιο, ὼ Ὄβιον οί σήθεοσι νόημα. 
Τοσ μονοις κα ρπὸν τελέον ζίδωρον Ῥρρος, 
Εξ έγος εἰ ἑκαπόν τελέλοντό τε μέρα 9 εοο. 
Αλλ σα 0 ὁ ούτοις κακδνέσαι, οσο Φύλοται 
Λοιμον. καὶ σὺ 3 ̓καζαλιπὼν αξοαλλέα σηκον | 
Φά/6η επει (οι μοῖσαι λιπεῖν πεδν α άγλον 'ὑκσαρχ 
Α19ηση ὃ : σωδδς Ασσυβίοιο, ο νήπια τέκνα. 
Ον δλυλάύοντα παρ ̓αίδρασι δυσµενέεοσιν, 
Πο ἄλθλου. χα] πας βίωτοςνὶ . πλάτος ὀλόται 
ΓΠασα γαια σεθεν πληρηιχαὴ πάσα Οτύλαιασα, 
Πας ὃ σσ 2σα οἱ ζωνέ ές-αι (οῖς σα: ε γμοισι. 
Γαια σ) ἔρημου ώπασα σελεν, χαι  βωμῦςέ έρυµρος, 

Και γουος 
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'.δαὐ αμοίλης γιὴβν ἀἰμιπίω, ἴεφκε εοἶμηηά νι 

σημα ῥεῖ ἵεοΥ ποζζῷ σγαά1είμΥ ορας», 

Ρε ΓοΓΥΙΩΑΕ ἀ1είὴ περμίεῥΥ«ΕΗΠΗΕ εοἶμήη πα, 

'Εἰμίς ΡοΡΗ/ο ἀμέ]ου ααδίμΥ υἰγ Ππάση0 αὖ ἐ]]ο 

Λ/{ο[6ς, ει ἱπμείΗπε ΡΥΟΡΕΕΥ Τεβί1ά ῥαΐψάει Μοΐς» 

μμ, (5' πα Εἰ ΠΗΙΥΙΕΗΥΗ ΠΟΤΗΠΕ ἀἰχίε. 

. Είς ἱσ]εμγρο[ίημά ορμή! ο, φηεῖ 1) εις εχίγα 

.«ΑσρΙΜΗΙ Ρενάμκίε, εο ΡεΥΜεΠ1Η, ουδέ 1ο» 

᾿ θύμα [μἱῇ, [εσεηη ἆὲ εα[οιγα η], εν, 

 Οηπία μπα ταν [οίρῄ[[ει ἵνα ἁπαδη;: 

Εεἰμβίε βενὶ 1 εις. σσ [1]ούτε η σ[[ει, 

΄ ΟμΙποη Ραγεγεῖ, Ραπά ὦ [οἱμεγει {ρ[α 
1.εσε, υεἱ ῥΗιαπ γηαπίδη» τ [εΓοΥίε ἰαίογεε 
Ν{ογία[ος, ἔαήλεη Ρὶς ουαΠἰ ΤαΚἰοπερεγίγει. 

. Εεοῖς επί ἐοΥ ΤΗ ο 1Η υΕ οιπίρή» ε[[ει, 

ΟΛΐΡηρ αἰῆ με Ροηα”1 ΕΠΕ 1} ερ ἱη[ημαΜίρ, 

Πύὺ [οἱ ησες εεἶ]ε εγεαῖ αἴγ]αν ΤΕΦΗΙΕΕΕΠΑ 

Ἐκ υπο οΕΠΕΗΠ, ἀἰμίπμήμε υῦεΥ αάεφμαη». 

5ος ΓάΗ1ΕΛ βίς εἰίαή υΕΠίΕΙ Υια]α Ρ6[, ε4ἴηφΗε 

Λοπβεσίοπε : σσ" 1 ἀεἶμργα ἀεεογα τεβπα νεο, 

Εεβισίες, (ε[επῖηι [απέΐηηι εδί ή εΥε εαΊΡΗΗΗ 

Γαια]ε ε[)) 7 αἲ 4βγγίος ἀμεεγὴ, αρμάφιο 

Ἰπηαίεος ῥούηὔηθς Πα1ος [ἐΥΗΐε υἰάεδν, 

Ἰκογεε με, οΙηίφηε ῥεπῥίευλέήα, ρε με: 

Ο/Η8 Ρίοια (Ηί γεσῖο εεγγκφιο ΓλαΥ4 με. 



115 ΦΙΒΥΣΙ. οΚΑο, 
«ΛΝΗΙ]μμε εγίΕ λογος α µη ος οὐεγίε: οἱ 
Τεγγα εἰβὶ ἀε[έγεα ἰασερίῆ, σ' αγα τελέἶα, 
Ετπιαση] ἀε]μύγα ΙΓ 6ἰ, πημγίΦΗεῥαιεπῖος, | 
Ο/ηηία εοη/ άμε η ή μήη : [απέβήσια φάρο. | 

.Ζτεγπίέρυαεερια 1 οἱ ἀεππεπίε τερείίεηη, | 
Γααδ [ΥΕ [ημαεῤγν : ἀερο[ίοψμε 
«2 1ευΠί ζ μή ηιηηε βοπαύμμήηφ με αιουῷ ῥοπογο 
«41ΦΗΕ ΠΙΕΙΗ, σεπεγή γογια σπα εοἶεδαρ. - 

ερ γορίέΓεά ἀεεῖες [ρίευη ῥεΥ Γε7ηῤούα ΤεΓγά 
μι. Ὁπιπός εἰς ε[ργια τα, σσ" ηγαδί]ε 1Η. 

δεᾷ Ρο εχἰμᾳ ῥίμε σσ’ σἰογία ππακίγα [Υσεῖ, - 
ΕΙοςομ/άηιο [}εο (121, 7ογ/αίημε. [εὰ ἔρ[ε 

ου1ορίδη, αμση[ ἀἰμίπὴ εγεεΊαἨεπάο, 
ο ἆφμπα Εἰῥίσεπμα ἴδειμ ἀε[ε[]α αιοἰϊαεἵα αγαν. 
πω 119.126 ο σαἷο γεσεα εγιὴίεἰ, «ΙΕ | 

«Φαπσμίπεφησιῷ βοπαίμεο, ση; ῥγοβαδίείπ αμ. 
Καν φμελάπα Γγίῤη» ε[ε: σεν ῥηέμς αὖ οπαπὲ 
Ῥεεεατο Ρἶαμε υάοίμ/ὴΙ ἆογήπαδίμΗγ οἶύνα, | 

πο {ορίοίσμε ΙΓ) οἱγοπομαἰάΠΗ εοΠ/ΕΥΜΕΥΕΦΔΕΤΗ:. 
τν ΠΠμεφοφμε Ρεγ[αγᾷ Τεκ οοη/ΣΥΕΙ ουηηής, ἔγ αγο. 
ο ος «ΑΕΤεη νε [ΜεομΥτεῖ, ΓεΓΥσφεΓεΤεΛΤΕ ΙαῥογΗή2. -- 
ἵπτοι, λ]σγη 1)εμε {ρ[ς ἁαδὴ ῥεγ ποέτεγι [οημηὶα [από]α: 

Εεγεοάίμα, υεἱμεβεεγαηε, ἀε]μύγα ΤΕβΗΥΖΕΗΕ. 
7 τρ ο πο γε Μ1εΓά α ϱΥΥΗΙΠΕ Ίπεη» 6ῇ, 

ΟιάΡα σΙάρΗπα ΟΕΠΥΙΟΥΕΠΗ, οὐ υὲ αδε[[ει. 
δε 
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) ναος μεγάλδιο θες, 9) τείχια κακρό, 

' Πατα χαμσ/ /πεσεοῄίαι ὁ οτί Φρεσν σσ ἐπεοη κας 

| Αθαλάτοιο δε ὧγνὸν νόμον' Ὀλλα πλωθείς, 

Ὁ Είδωλοις ἐλα (σεις αἀχέσιν, δι ἐφοίοηθης 

Ἱ Αβαλατον Ὄλνετηροι θκώνπδότων τ αἰκθρώπω, | 

ο - 

Αθ ὧν έσ]ὰ 

Ουκ Έλεν πῶς, Θρν έδωλο σι ἑήμας. 

2 δόκω δεκαδως γη Ἱκαρποδὂτειςν 

᾿Ἔσαι ί έρημος ἅπασα σε)νν, καὶ θαύματα σηκοὺ. 

Αλλα, ολὺ εἰς αγά )οίο τελος, χα] δδζα μεγίση, 
ι δν τος / 1 μι νο, 
Ὁ «λςἐπεχραγε τος (ο χα] (ὁ09τος. λλα, συ µιμήέ, 

ο ε .» / 

᾿Πιςἆ-ων μεγάΆριο εξ ἀγνοῖσι νθµιθίσι, 

| Οποτε ορ αμον οβρον 22ο σδὸδς Φάος δρχ. 

ος Καοτεδη ανὸς «θλνόλο πεμνά βασιληα, 

Καμήδ αἲθραι- ἔκασον ο» αμα ὀ πρβ αυγή. 
Εςι δέ τις Φυλὴ βασιλήίος, ἡ. ἠς ος έ. ές-αι 

Απ]αισον, χα) πῶτο γξόνοις ο τελλομλύοισι 

ή Αρξ4, κδὺ χμον σηκον 28 ρζετ᾽ ἐγείρφν. 

᾿ Καὶ πὺρτες ἵα 6 σω) (ῥασιλς Ἠπικουρήσουσε, 

Χρωσόν πε, χαλκθν τε  πολυκμητόν τε σίδηρο). 

;. Αὐτὸς 3» δωσὰ λαο ἔ ϱΙΡωχοή ὤγνον ὄνήρον 
Καὶ τοτε δή ναος παλι έσται , ὡς παρν ζω αόρ, 
κα δη μου θυμιῶς ἑππύσαιτο ἔντου ὃ ὕωνον, 

Κα λιτο, μζωνετ]ρα μέγὸρ πειώσειοθαι αἱ γκης' 

39 

β Βαζυ. 

λῶΥΙΑ 

αιχμα» 
λῶσίος, 



χτ' της 
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κ Γὼγ 

ο. 

240 51ΡΒΥΙΙ. οΚΑς. 
Κα παλι μοὶ µε’ γαι λθιο θτᾷ Φωώτίς ον ο ήνοσν 

Ἱσατο, χαὶ μ.Ολιέλά-σε «ως οφήΙάὍσαι σν πασαν 

Γαιων,ὴ βασιλθοσι ᾳ τ "έασομθμα, Φρεσιθόναι. 

Καὶ µοι πῶτο Ότὸς ως ὥτον οῳ ὤλετο λέζαι, 

Οσα χετη ΓΒαθυλώμέ ἐμήσατο ἀλγέα, λυγεὰ 

Αλώνατο ϐν () ὁτ οἱ ναον μεγὰν ὀὔῥαπαξο, 

Αα Βαθυλὼν, ἡσελοσυελων νος αἰδμαλ, 

ΓΠασαν ν ἁμῶρτωλων γαζανροίζος ποῦ :ἠφάται, 
Καὶπασαν «θραν μερόπων ὀλόῥαγμον ολέσσει. 

Κα πληγή μεγάλοιο θεῦ ηγήτοροε ὑμνων. 

Αέρος 2 (ο Βαθυλὼν ἡζαποτ' αλώδο, 

Αυταρ σπευρα)ο08Υ κα(αθησεται ὁξ αγίων 6 

Καὶ θυμὸςτεχλοις αιώγιοέ ἐξ ἑολδκθρό-σή. 

Κω το) ἔση ὧς ᾖα- αι οστᾶ, ὠομὴ νθρη]α. 
Καμτοτε πληώήση οσο αμιατος, ὡς παρε αυτ 

Εξέχε αἰδρώντ΄ αγαθαν τε διχα[ων αἷμα, 

Ων ἔτι νιῶ αἷμα, βοα εἰ αβροι μθκρόν, 

Ηζὰ ( πληγή μεγάλη Αἰγυτηε «ο θο οἴχοιο, 

Δάνη, ζῷ ἡ πωπο] ἐπήλπισας ἐ χο κδνέω (αι η 

Ρομφαία 3ὸ Τ δῄΑΊσεται 3], μέσον σ4ο. | 

Σιχορπισμκὸς δὲ τε χα) θούνα τος κὶ : λιμ ἐφέξφ, 

Εθδμαάτη με βασιλήων 5) τὸτε πεώσει. 
Αἲ, αἰ(.ἱ χώροι ἡ ὦγ, η9ὲ Μαγὼγ, μέσον ὅσα 

Αλέκο ποταμής, πὂσον αἵματορ έκχυμα θεση 
Και κρίσιως οἴκγσις ον ἄλιθ ο φποιστ. κεκλήσην | 

Καιπιέ- 
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δε περί [ης σεβΙΕυοςεύΣ [ηὐ ρεέτουα Μη, 
᾿16Ίᾷ με ού η: Τ6ΥΥ0 ῥΥαεερΙΣ υαωμαγὴ, 
Λ{οιίδις ϱ0" γέσητι ες πι μαγε [μήμγα». 
ΓΠοεηήε πμ! ῥΥΙΗΜΗ ΥΙΕΠΤΕΥΗ ἀΙ ἄζεεγε ΤΗ ή1 51 

: Ο)Μαπία ἱπηπογίαίῷ Βαργ/οπ {μπογά «οηῇε:, η 
1 1) εἱ φοπίαγα σιάσηαγ1 ΡοΡΗ ΝΟΤΗ ἱογη. 

Ιου ΒάβγΙοη,εβεν βοπιίπῃ 6επη» «4[[γηἱογή. 
᾿Τοἱαηι Ρε αά εἰ [οϱ[εγάΤάΠΗ ΜΙάΧΙΥΙΑ ΜΕΥΥΕΥΗ 
(άσς, σσ εἰαή1οΥ υἱπεἘΗί μη) ῥενἰαίο[ς, 

| Τη ρφμε 121 'Ιασπῖ, σ1 ο ΥΠ αι ζΊογ. 

'«4επίμ υεπίος Βαθγίοη ΕῥΙπαγΙᾳΜε[ροίπε, 
| 1}ε[εεπάεε [πού ο] ἷο [είδης Ιπᾳ μα γα | 

ΣΤΥ ΓηΤογ, 65) ΡεΤΜεγί6ί [ες ΓΠου ης. 
΄Τηπο εγὴς υῖ [εγάΣ, 66Η ΠΗπἠ απ πα)α [μή[]ος, | 
αλ Μἰηο ΕΣ ΗΝ Το γορ]εῥογο, αι ρα 

Ρ41ΡΜΙηε[ΗΠᾶςΠὰο ἵμ[[ονή με βοο5/6 πθρα[ή, 
᾿Φάσμῷ αάθηεἠηογ πῆς εἰαππαΓ ας οἴβετα ἨΙάςΠΗ. 

ΤεφΜοφ Ἴ]άῦηα Παπ εἰαήεοἆς “Ύρεε ἄοήῃο- κ αν 
ματ. εἰδὲ υεπΙΗγαι Πμπηιᾶ [}γεγαμοΥής ε[[ο. (ο, 
Λα {6 Ρει 1ο ζ 111 σἰαάμρ ῥοπεγαδΗ! 4ο. 

᾿Ἐλεπίοιφηε Ηί ἀἰδῥεη[ίο, ΠοΥνᾳ Μο, [αηλοφε, | 
᾿δέρίεπα ΤεσΗ1Η [10 [γῥο. ἀείπαε ἱαεοδὸ. (α/ηπος α 
ο Εεοηβίσος, γα Ἀάασος, ημὶ ἀ μίαν ἵπ 6ος 
νΦΙβίορΗη λεάΐμν : φμαπτώ, η [αησμΙπής υπ) τος. 
᾿«ἀεαρίς,ράήκηε τω ({ρογῷ {1 ογύε, 

- 



ον ου γε οι κοτ 
Ροιαδιίζηε ἨΙΦΥΜΗΗ 14 γο[εἰώα Εέγγά ϱΤΜΟΥΡΗ, 

Εἰει Πα εοἶμρ:εθεµ ή1άγε, ἱΥΥΑΦΜΕ, σεπίες 

τα οεεῖ- ()εεἶαμα, υοδἠ οΥἱΕΙΑΥ εηρηρ αετύα. - 
'αεπτέ- ἡ - ολ. . να αμ, 

ο. }ορα ἱμαπάμηηιαρη! εεγιάΙΙΠΗ ή, 

Εεσιαμή ϱὐ' ἀπ: υοδὴ εββαπα ἱμέπάά 
Ομίδη, ὅ γἱσίία Ρετεψμάμη[οιο | ᾖμοά ςἶΗ 

«Στογηὶ ιάρπαΥΗ σΥΑΜΙΤΕΓ υἰο[αβα, εαωίαµε 

Γεγταιῷ σαΜ(εΓ ΥΙάΠΑἠ Ες ἀεη δια, ὀπρο 
Τετ {[γανη ῥἱεπανῃ ἀε[ηπεῖς ε[]ευϊάεδη, 
Οµοιρε[νει/απιένο,  πμπαΙμΗ πριμ οπή μᾶν | 
Βε]αυε[η[ΗΙετίη, αἰφιο ὑπερ]ακαδίήν ῥοβς, 

Ο//Πή {ειχα ΗΦὲ ἀε[εγία, υγδεημοτεβεῖα. 

Όοπε- «σε [ῥοςςίαμο υεγο υοςίαξα οποία 

ἐπ εο]]ᾳ γοἰµοεβίε, σἰά ο] λογ/αἰέρη» ὑπάσας, δ 
Ε[αγιη 5’ Ππογε, ΡΥάεἰαΤΟΓΗΗΙΦ ΗΕ "υΙΥΟΥΗΤΕ | 

«άιφιε ἆνοιηη Ιπιεγί{με ΠΙάΠΟΤΗΠΗ, ποβιμππφ μέ. 
Λα κια ΡΥαΓεεα ΠΠοΥΜαἰες [έργα ΠΠοΠεΡΗΠΙ: 
«ως επί Γαπαῦ {ασε [ήασπα γε(μφεῖν 

1 γαφπε ἀεργε[ο μον μπει ΙΠάίμιο 
Εγησήετο. αἲ [1η έἶμο ομη[ΗΠ1 εοβἰδερἰε αὐηπάκην. 

Αἴαπα- ἕα[ία ῥαγαιβτα, ἰάδενημεγμξῖ Ρίπε ορρίαα πμ. 
ὑνοῤν Ρα υἰγήτ αἰζ με βαοι 44 ΙαΡεΠΙΜΗ, Ἰαβ 

'.Οὗνε, Ῥαμπάομίο, (οἱορβοη, Ερβεβα, Λίεκα, 
«Ἠπιοζμίὄ 1 4παργά, δίποφε, ΥΜΕ, ΛΊαγμην 

Ετοραφ με (αργα, (με, Βα[1ή, Αεγορεα, 

| «4πιίζοπθ, 

νι οον εφ απεπκηνες κπππσπσαπος στ σργτατςσρονα-απεστετττππασηπας- τι 
οκ. -φ. κ η) ῃ αόψά 
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Κω πιέ]αι συ γα, πολφροσοο αμα χελαρθ. | 

ο. Αἲ, αἰ (Φι Δίδυη: αἲ αἲ(9ι 2ο λθιοσα, τε κσιγάρ. 
Θνχατερες θυσιών ὦ ὡς ηζε]ε πιχρον ἐς ἡόρ,. οκ αν της 

ἸἨξέεδη χαλεποιο λωκάμλμαι κ σ΄ ἀγῶ, ος 

᾿Δάϕνξχαι | λαλεπου. δεινή χρίσις ἑοσέ]αι αὖθις, 

Κα κατ αλαγκέω πλωτες ἐλά΄σεα» ἐό θλε-9θ 

.ΑΙ0 ὧν ἁθτωώτοιο μγδη. δλενηλήσα θε 

᾿Οἶκο, οδούσι σι ἡρείοι τ. ἐμασήσατε δεν, 

:Τόνεκα δη εκρω) πλήρησήι λα! ἀπό, 

Του δν ας ο ]ρλέμουκ ῥα πάσης δαίμας γος σρμόν, 

Λο) λθίρον, οὐ σπσο ή ἐο8ρά) βαρξαρύμον. 

Τα αἱα 6ρ' τας ἅπασα σερτν,χοε) έρη α9 πόλος, 

Ἐν δὲεδυσει ἀσηρ λάμνήνὰ ὃν ν ἐρῶσι χομήτίω, μομή- 

Ἰ Ῥομφαίας,λ Αιρ, τινα ποιό "τε σημμαι ββδτοίση, νο 

Ἱ Ἐγεμόω τε Φ;ο οθαε ο αλδρα) μεγάλων τ λασήμιων, 

| Σήάατα ἡ ο. αὖθις ο) α),Όρο ορητοισι μέγισα. 

Κα ὴὸ Μαιώτς λίμνη, Ταἰαρ βαθυδίνης, 

; Δείνά καδδὲ ῥόον βαθιι, αὔλακον έσσε]αιο ολκὸς 

Καρποφορευ. ῶ δὲ ῥόημα Ὁ μυείον ἀδχέν εφεξφ 

ι φάσματα, ἠδὲ βάελρ ἀχὸμῆ, πολλα] 3 πὂληες Ασιαπ- 

|. Αυτθνόροι πτσέοί]αι' «Ἠ Λασίδι κλὺ ]αοσίς, κὠν πὸν 

| Κέφ ΓΠπαμδοήη, Κολοφών, Έφεσος, Ἱήσια, ο, 

|. Αγποχήα, Τωαγρα, Σμώπη, Σμύρη, Μαρο πο, 

| πη δε υώγεαν Κλίτος, ΒασιλίςΜεροπεια, 

ο οἡ 



44 δΙΒΥΙΙ. ος. 
Αντορνη, Μαγνησία, ἸΜυκζών, Γαθόα, 

Γι αζα πυολθίση, [εραπολις Αφυπαλοῖο, 

[οῦι τοτ’ Αἰγπηε ὀλφόν Ἄλψος ἐγ[εό ολέ,θρου, 

Κα τοτ' Αλεξωδρζσι έτος ὢ παρελθον ἀιάί)ὴ, 

Οπαοτε ασμοφόρρις Ασίης ὑπεδέζατο Ῥωμη. 

Χρήματα χεν τες πόασαι, δεδεξεται ἓ ἔμπαλυ Αοσὶς 

Ἐκ Ρωμ, ἑλοέω οποτίσετα| ὕδειν ἐς αυτζω. . - 

Όωσι ὅἱ ἆξ Ασίης ἵταλανν δόμιον ἀμφεπολό-σαν, ἔ 

; 

κ. ς 

λα ζοσκ λα σολ ν - 

Εἰκοσαχις {οσοῦτου ο» Αοσίόι ο θ-σοισω 

Οἱ [παλοί, πτνίζω αἲά μυθλα) ὀφλήσοισιν. αι 

Ω χλιδόμε, ζεχε υσε, /λατήνφὸς ἐ ἔκλλνε Ρώμον 

Παρῦσε, πολλάκι {οἱσι πολυμφήσοισι λάμείσυ 

Οὐωθάσα, λά ταις νυμφθ-σεᾶι σσχ -) κόσμκῳ. 

νάδ σι ;αθρέω σοο μέω δέανοα τε κείρφ, 

Ἠδὲ δίκζω δέπουσαι σα Μθρνόθοι ποτ 2αίω 
Ῥίψϕ οκ ὃ λα παλι Μραιὸν εἰό αλεγείρά. . 

ΟΠιβεοτοί Φαόλου ζωης ἀδίχου τ. οὐέχοντο, | 
ο ον. ο Σάμορα μμ, ἐσθται 3 Ἀ Δήλος ἄληλος, .ᾗ 

Κω Ῥωμη ρύμη. {ῷ δὲ θέστρωτα πολύτα τελόται. -4 

Σαύρνμο δὶ ὀλλυκΆνης σο)ὲ]ς Άθη9ς ἐκδικος ἔς-αι, 

Αλλά ουσ βνλαίσι χα Ἰγέμνων κατοτηη. ὰ 

Εἰρέωη: 3 ̓γαλίωος ο) Αοσιόὶ γαία ὀδόύσὰ. 

Ένρωπν ὃ μάχαιροι τοτ. ἕοσθται 6 Ζάοτος α)9ηρ, 

Πνλυετης λος αχείματος, Ἰοἰαχέλαζο 

Παπά 

το ο Ἡλλνος ολο πα ντο ο ρτ ο οὀάδμμω  σἵ--ᾱ 
μον ι ..λω 



ἷ 11881 ΤΕεκΤΙΥς. ας 
προπο, άασπέα, 4 [Φεεπε, Ραμβείᾳ, 
σακα ππῷ [αίικ, ΠΠ εγαροί 4 [γραίαι. 
το εἱεο “4σ ρε ΠΙΟΥ/1 σε 0 ε[[ε Ρτοβίπφ ΜΜ. 
Ὁ1Η7α ΥΠΕΙΙΟΥ η εγαη[]Γαηηως. 4ἰεχαάγ]πὴς, 
᾿Έκ. 4 μα φμαπο [[ορίε Κοηαα ΙΡ, 
ὍΣσηγη «ΐ[ υεπ]ει υεί εἱρ]α ῥεομηία ΤΗΤ(ΗΥΗ 
'4 Κοῦπ, ῥεπαείφµε 4ἴΥοΧ ἠπημγία Ρῶῃα». 
ἓ. 4εφμοῖ [ΠΕ Πα ]ΐρι 4/ΑποΥΗΥΗ Γαπιη ία, 
οΙ1οςΗ1 Π1ες «4[μα εοσεΠΙΗ ἱΠ ος 
1ο πιεγεδάε σώος [τα [ί τοἱεγαχε]αδογεε, 
Ιπηηιεταδφε ῥαθυ]ξέν 11 ῥαμβεγο ος, 
ο ΟΥΟ (οσιρίο, ΚΚογιά Ρτοσηαἴα {αιΐμα 
1) απροεεπεί]ά, ϱΥοεὰ Ημ ]ὴς ορίατα, [εφ μεητεΥ 
Εζηίη,Ποη υἶ]ο ο1ῃ 1ο εμαφηε ηπρο». 
᾿δαρετιρίυε[εΓ1επεγος βεία ἀμγα εαρί]]ος, 
᾿Εεραπάβτεβείοης αἲ τεύγαηῃ []εΥποἱ αὖ αἶίο, 
μή ϱὔν α ἔεγτα [αΙπ1εΥ τοἰ]οι {η αἱμηη 
.Α{ογιαρ φιοά εγαετυἱίο[α, ὑπίμ [αφ υἶρα, 

ο αεΓάγεΜα αμ: Γ}εἶμρ φε[οια ἱιοδιε 
ΓΕίει Κ οσα γη πα : ἐγά ἀἰσεγίτ οπηπίαα!μῃ. 
“Λ/μ]αφμο ετἰε ΦύΙΥΥΠά Ρεγομηὴς Υηεη Μο υἱπάρος, 
6 υἱ]οαης άΜ(ΝΠΗ, 65’ ΡΥΑΜΟΥΗΗΗ εοἩ/[ἱογήη. 
Σας αμίεηη ἰγαπομί]]α {μα σιπαίεεγ ἵπ οἵῇ. 

Τήπε σσ ετἰ: 'Γαἶὶκ Έγορα, σσ. [ες «ίβεη, 
«ἄππο[ι», βΥή1ΗΑ (67η ό[έα, σγαπάοσηε πη]]α) 

ο Ἡ 



26 τν οπλο. ν | 
6μηδἷα [εγοη», νοἶμετος, τεριίαη με ο Ιά ΕΥΑ, | 

Ο ΕΕΙἱκ, (ο υἱν, υοπιοΓφὸ (ερ αμα, 
6 ΗΜΙΟΥ, Γαἶές [εεμγ πημπετευήα. 

Λη ῥομα ἶεχ ο)” εαὴ ᾗεἰἰαηής αὖ οἵῶ,. 

1η Εία ο 1ο, βομιίμό; ζμέ[εί, ὅ υΛά ο | 

(να μή] εξ οπαἰπ υΠεμς) εοπεογαία |άπά, 
«{ᾳ) 47ΟΥ; αἴφ; μάες, ὅ  αὐπογῷ 1η βο[ρίιε υή1οἶθ. | 

ο 4ιηπαία ἶεχ, Πλογά αχ μου, ἀεητεπίία, 63" ἰγά 
λογια] εσίεπτ: [Ησίείυῦ, ῥαΗρεγισηµο, 
(κος, [εί[ογις 11, 65 Ιμγσία ἁα, ο 

ΓγΙαΦμε ποζχμΥπά,αέᾳ; ππα[ή μάς ΓΕΗΡΟΥΗ (2116. | 

1 επ ιπιῇ «αιά [ρα σγάαε αεεζομίά εἰ ον 

αμ ο Γμγοβασ με πΙπν Ιάσημ» ἀοἷοΥ ἐχογΙδίΑγ, 
εν 4 μγΠί εἷο σεπ!έ Ποίῤα, [εμβφιε θα! | 

Π[]ᾳ οἰ]α1 ΠΥΥΊάΠΙ Ῥαδγίοηα (οηπαίε, (9. οηΙΗΑ5. 
Ομ ΠΗΗΣΙ [οἱ (μ[1γΕ,ΤεΤΥΑ Τερίπα υοεαία, 
τή ῥμρνημ[οἷίος, [αι εει/α Ρῥοηἱδήε, | 

Λες {ά71 ἀείμᾶε υαρος «ΟΊΡε[εεΙ Ίεσε ποβοίεό. 
Ο) μἱη οἶίπι "υεπίεΙ ΠΟΠ εχρεζέαιμε ἵπ ασγῶ» 

Γεἶῖερρι άμα, Αμηεγος ὑπάμμς αι 
Γῤμγεο, εΜάεἰὴς ῥοή1ο, ΙΠΡΟΥΗΜΗΣ, 63" ατα θα, 
1/ηαήπε φίΗΡΡε ος [με ες υἱγαπτο. μδημπᾷ με 
12ηγό «4[ιά τοἱάηΡγεοί,σ πηασε[ αξία ΤΟΥ 

1 εγ[α βίδεῖ ΨΗΗΙΕΗΗΗ, Γαέτα ἄε ο αε πεπίοση. 
το ᾷέμε) 

3 ο οοδι ο Ἐσστος: Αν. Ἠμδο ᾱ- Μο τάς ον ενω” -ᾱ- --- 
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Πωτα Φέρωνλσὴ π]λωα ὃὶ 9 ἑρπντα ο. 2αῴν, 

ἆ9) µακάθασοὀ, ὀκήνο ὃ ος ἐθγθόνον ἐσσέῖαι α)ὴρν 

Ἡε γω, μακαρων κενεήφατος ὅοσοὴ ὠγεαυλον. 

Ειωύομίη }ὸ πᾶσα ἅπ δθεωᾶ ἀςερθεντος 

ν Ηξετ' επ) αὐκλ οπου ησὶ ΑδικΗ, Αν νο) αὖθις 

Ἡ πδύτων «πΏρφέθρυσα, βροτοῖς ὁμαοία (οφρωϊν 

9 Κα ϱογὰ, πίσ], Φιλίη ξείνων, πο ας αυ 

Ἡ δετε δε ναί δμος ῷ Φλονος, ὁ ὀργὴ, αὖσια” 

: Φᾷ,ξ ετ' απ αλ ζρπων πει, 5) ) φόοξετ' αλαγκην 

Κω φοιος, «λόμδναι τ ̓έβιδες, σσ; γείχέα, λυγςάν 

Και νυκτοκλοπίαι, χα πλῦ κακὸν ήμκαισι κ Μἰ)ος. 

κ Αλλα Μαχεδωή βαρυ τέξέ]αι Αασιδι πημα, 

Ἐύρωπης τε μέγίσον αλασα χνώσέ]α ολο, 

Εκ Ἄμεης Κρονίδοιο, "νοῦον δδύλον τε λρέθλην. Εόδωνη 

| Κών 0) | Βαθυλα να πολι ὀιδεμήσιτ᾽ έρυμγλώ, ο. 

| Κα πασής οποσης Ἐραδερκέ]αιἡ ηλιος α]ης 

' Δεασοτ ποσα. καχσ]ς τησυ ὀλάται, 

᾿ Ου νὁμκο ὁμαρῥηοισ πολυπλάγκκτοίση έχουσαι. 

| Ἠξή καὶ ποτ ἄπις᾽ εἰζ Αασίδὸς ὀλςιον δαν 

| Ανηρ πορφυρέίω λωπην Ἐππειβνος ὢ, ὠμοίον 

| |. Ἀλέλε, Ῥλλοδίκοη, Φλοφόής, ή Ἴγφρε 2 αυτον 

Ἱ. Πρθοε κεραυνό Φώτα, Κάκὸν διΔό ζωορι ἕξὰ 

[ Πάσα, πολιώ 3 Αθῶν πίέ]αι Φονον οµ[ερηθήσα,, 

ο 



148 ςΙΒΥΙΤ, οπΑς, 
ωάνα Αλλά τα) ὡς πομαίο ἁπθρτα ἴδης θεραπά-ση. 
2 Ων δη σὸρ λυεζω αὖτος θελ ὀξωπολέαται, 
ος 1 Εξ τν. δη Ἄνεης κείνη λλύος ὀξαπολόται, 

"| 3 Ρίζου ἰα) γε Αδον, ζω 9) νά βερτολοιρρν, 
| ς εν, δέκα δη κερατων ολ) δν Φυτον Φ/Λο φυνάόσαι 

πι 4. Κοψα πορφυρέη» λρεῖς Ἄψετηρα μαχητέω. 
Ἂρης Καντς αφ "ων, ὦ ὧν ἐς ομόφρονα αἰσιον" ἄρρῃό 

νοκ Ἡ δθόται.ν «ου τοτε δη | ραφυὀ, ϱὔμονκά χεροιό Ὄρξή. 

Ἐ ο 1. Θρυγὶ 5 ̓Φερεσθίῳ. αωτίκα, τέκμῶρ, 

ψ.κο ο, Ρείης ιαρΟν λνος «κ, ρόόμα, 

ον ναο) ῥίζησι. ἀδιψίτοισι τε θγλος, 
ν. αὖπυ Αὐτόαρεμρον πφραϊσον! ἴη ουχ τί η λνητα, 

ρ ο, Εν πολὰ αυτανδρῳ ατίσεις νου οφιόσιγαν. 
Ἄβονος Τ1ν τότε Φημίζισυ ἐ ἐπωνυμιίδιω Ἰδορολαίων 
Υ.συρύ- 

λα(οΥ 

οποτε πο πο ασ πο) τς πο πμ ---- 

Α βλ) ᾧ βολές πολυδακρυτοιο ελαρη 6. 
Ες .ρα, ἴσιρον σχδνος ἐ ἐπανυμίέω ϱοσβων, 

{ γώ δΑμδνας γα]ης σκεδοίσει,ὸ τείχεα)) λύσει, 
| δοίς2, Σήματα σὶ οἐκλάγαροίο,κακσίοὉ Ὦ φύσεται Ὄρχη. 
η] χακοῖς | ΠΠ πο Παμφύλου πολέμοιο δωήµονας έξετ ̓αλάγκας. 1. 
| | γ. ον ῥ λῤεάδας ὃ Ἅ διδὸις ο θυνος Ἐἐγ[ενὲς αἩ, αἷμια. 

11. Αλλώτε” ζαὖθιο ὁ οἕλωρ Τ ολα ω,θρῥποισυ έθας-ας. 

ας 6, Ίλιον οὐετείρω σε. ιά ̓Σπαρτάμὴ Εεωνιά 
όσπν στ ολ. 'Βλασήσι αλξικαιλλές «αβαΜή ἔρνος Ὄλριςον, .. 

/ 
Ἡ Αοπδὸς 
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' μμ {πᾶε σεημοα [ρε Ροηίρίε ϱΟΥΗΤΩ 

1/6 σε» ΦΟΥΗ7 ε0ΑΙΗΥ Ρεγάεγε ΕοἱΗ14, 

Ἱ Κκαϊσηι υπᾶ ἆαηοιφιά Λατ; ἐχαίπάει ὅ 1ρ/αηη, 

Ῥητρητεα [Ηηρῆ ῥαΐγεσα εχοἰπἀεπήο ΓεΥοςεηι 

Ὁ (ουηίδη» οκ ἀεπὴς : αλανα ρἱαηίαῦε [6γει ὑπάς. 
Ἱ.  5εφιεητες{εκἀεσίτη νετ[ας ἵε οοπΕΙΠ [αΏτ,νε αχ ἶς παπα ροσα ο ἶσι 
[ εἰίσετε {εωτεητίαΠη.Π ο5 1 ππΏς ποτ γιςαΏσαςε γεί- 
| τοτε νειδίς [οἰαεῖς ζοπαδᾶς, 

Ὁ ὁ ζὰ ΕΤΕΠ ΡΥΟΥ/2 6ΦΜΕΥΓΗΥΗ ο//ΕΊΗ [ζμ εμτάµεΓίῇ. 
 ἄῑηε {ρ[ο ἄἤ πα μονή 1 υπαπΙσηΕ αιαίενη πλ 

; (ουγρί{ηγ. αεεάς φμἰάξ ασηα[ζΕὲ εοΥΠΗ τορπαδὲε. 
ὁ Ετίς εἰαήη ΡΕηγρία ησΙΓεγα ΡΤοΙΙΠΗΣ ση, 

Ἰ Οι ΚρεκργαβΗήᾳ σος ἰή ἔεγγα μέν 
ὁ Ειοπῆ γααϊἰςδ. πμηᾳµαηι [1ἱεηίῥ.. σεγηπαηε 
[ Γμηάἰδρ ΡΥοτ[ί”η ῥεΓάΙ{µήΑ "υηα ἴη ποέΐε [ηνεγίῇ, 
ἵ [ή υγδε. 4πιάΛάγο α1ή[οὖ 1ο) 6ρίμη:, 

ὁ Οµά11 ΕΠΗ ἀἰελαδημΓεοθΠοΊΕΠ 1 ογείκοη, 
| Αμηηι ΡΕη]σία ἸάεβΥγηλο[α πίστα. 

Ἰ ΕγςΙσΗΗΥ ΜΕΡΗ 1] ἆ ϱ0ΦΟΥ1ΟΗ Λορίμπης 

ἵ πηγα γογέα ἀἰβιραδιε, 07" ηπαπία [οἱμεῖ. 
! οἶσηα ἄμίΟΥΙ ΠΟἩ δοπ, [εά για πα ΤΗ 
Ομ δε είχες βαδειῷ αηση[ᾳρ. 
Ἱ.«{επεκίρ αμιξ ἀῶν ὑπαάίσεπα εοσπαίΗΣι [άπρμίηῶν 
. Ὁμαπημαηη ΤΕ Ργαήα βοημμίδης απ]άΙογίῥηρ. 

11ΐσμ, ᾖου 111[6γε[ζο υμὲ: παὖα εγε[ εί ΕΤΙΗΗ}» 

ᾗη δραντα, [ρεοε εχἑπίά, {απηάηιε ῥετεππέ, 

Ἡοιαβᾶ 
νετ(αᾶ 
οτάϊηᾶ 
Οονασά 

πῦὸ {απα. 
{εςατς, 
{εὰ αιέ 
1πστα- 
εο Π19 
τηεεῖε 
ηοτατά 
τιάεξ. 

Φ 

Ηε]ᾳ- 
παν 



στ. ΦΙΒΥ11Ι. ΟΚΑς: 
Εσγεβίμηη σεΓΥἹΕΗ, ἀἰμεχαίηγα 4 με σεη!ες | 
Ἐμγορκαιφµε. 44 ῥορμίο[α»: Ρκαβμεφμε 
ΓΙαηρογε», «[Ἴησφμιε εἰ], σοπαίρμσᾳ µε ἀαίμγα 
Φεπηρευ, ζ5' αἴεγπα [αγχα εε]εβγαμάά περοια, 

ω  ΟΜίῤά ἀείμάε[οιοκ [α1[οΥἩ [εήρτοη, σσ’ {ρ[αηη 
ΔΠεπιίζμι ῥαιτίαρη, πα[οεμΥ, μπεεαρς 
{ε σμἰάοιη, νΕΥΜΙΗ ΡΥεἶαγα ΥΕΠΙΕ υἱσεδίε, 
ια 4ΙηἜειημε 1005 ο1ΥΙΟΗ ῥικάμ]οε, ἆμοδμς ς 
{ἱχιῇ ποφπίδιω: (βίοη φήοημε [ε ἱρ[ουοεαδίει | 
{16γες [[]αεας [οἱδεῖ, ποἩ [μὲ αδεῥµηη, - | 
ὅεα εαχε,νεγόνη με 1ος υΓεπάο,πιοάδφηο. | 
})γήμρ οπίγη νοίμει Πὔγογμηι [εγέρια ΠΙΕΟΥΜΗΛ. -- 
{σμε υεἰίη ΡΥήᾷ οΥΜαδί: ῥε[ἐσείαμί, 
Εεέζογα ΡΥἱαμιίάεη, 65. {ορια Ρεἰίομα, -- 
ΣΕΤεΐφ μου εἰἰα, αεέρηᾳ σσ’ {ρε βε]ἷίοα ογςὲ, 
(11η [ααῖει ἀἶκμος ἐν αβίβενε, [α][α .| 
Ο/ΙΠΙΟ /ΟἱθΟΛΕ: ᾖουημόε εὔ 1 ΥΠΟΥΤς οκ ιο - - 
{ΜµοΥίπε, ΦΜΟΥΗΠΗ ἰάπΙΗΦΣ ηάα ο[[α [νρεη/ ην 
Επ φδαρ Ιπσεπίεν Γ4πιάπη ἀαθὴ: [ἱἱοη απαρίμηρ. 
Φεή {4/16Η ἀἰ{εΥΜο {ος ζ0[ῶς ε11Ιύπε οἱςεί. 

Ε; [υγαἷς [Γοογί ῥγοίες ια ]ά ημ]εα εγκαδέῃ, ὁ 
Τε φμοφμες, βα/εράοη Ροπι! [ογεἶ τή ΜΑΙ 
«4ηρμβέν νξετοία σεη(ώ ῥορμἰαθὶε αἰωοηα. 
ΕΕ ΕἱΡί [η Ισε[οβεί οπεοί /ΥζΙεΕΡοΠ{Η. 
Τα ίοῦμίεΙμπο άα Βγτρπηίοη ἁγππα [ομεδίε, 

η 



Ι1ΙΕΕΕ ΤΕΚΤΙΥ5. σ. 

! Αοσίδός Βὐρώπομ τεπολνασφές” εἶδμα λιπούσα. 

ς | Σοἱ Ἀ ο) μάλια ολους, μέρρου, ο να χαή τε Φέρεσα ο. 

' (Θήσεί. ἀγήέαμτο ἡ ἓξν Κλέος ἑασομῶῤοισι. 

Ἱ. ΚατοΨέδο 2θάφος αρισθεό βεσ τς ἐσσε) οὖν ν ὄμηρορ, | 
αι 

φας] 

1 Ὑφυδόπατες, ὀυσειδέα. Φώος ὁ ονοπησι ω) σι, | {ο ἧσιν 

4 
τς 

01/6. 

' ἸΝομὸ Ἀπολιωλ έπος, [8 εξ νά ἑέμμεθν διαλοία», ο η 

( Ομόόμκου δυσῖ μισηθμ νο. ο 
ο. 

ν ἐζά. 

Αὐπηκή )2ρά να ο κατ' ἵλιον, 6 6 (4λο ) ηθών, 

Ἰ. Άλλα ν(οφῶς έ μάς λέ έμοῖς, μέζων τε κβουτήσει. 

[ Πρώτον 12 χάίρεοσυ ἐμας ὁ βίολοις ονομζών, 

: Αὐτὸς ὅ αὖ (κά λα ῶσμησι! πολέμων ορυσας, 

: Έκτορα Πεαμίδέω, χα] ] Αχολέα ηλείωναν 

[ Τοιςτ ος ὁποσοις πολεμήΐα έρα μέμαμλε, 

Ἰ. Κάνε θεους ύποισι παθλσαοθαι γ6ποιήσει, 

ΙΓ Υ ΦΙδο)αφώ, κ. πάντα Έρπον µέροπας χΕΥΟΧβ «λος; 

| Κα θανεφν μάλλον) ζισι χλέος ἔσσιται 6 ρου 

]λιο. Όλα καὶ 9 αὐτὸς αμοίδα]α. λέξει ἕ έργα. 

| Κα Δυκίη Λοχροίο Ἅδον Καγα πολλὰ Φύ]άύσει, 

' Χδηκηδά ων σενοὶο πόρον πὂντοιο Άσχοῦσα, Ε. σεχ] 

| Καὶ σε μολώ) τοτε πα] Αἰτωλιος ὀξοαθχξὴ. 
| 

Κυ ζκε χα) σοι πὂγτος σοβῥηἕὰ βαριὼ ὀλοΥ. - μα | 

Κα] σὺ ποτ Ὅρη Βυζαντίου Αα σερζν, π. 



ΙΡΥΙΠΙ, οξςδα αι 

Κω δη 9 5ου . λήψη κο ) αβήοιβμον οἳ αἶμον 
Κα χρωτος ὁ ̓ΨΗλΟΗ Λυχήηκο 6ρ9ό Ο. ρυφα[ών, 
Χασιατ' ἀλομθκδύλρπέδης κελαρυξέ]αι ὕδωρ, 
Μεροι τε ο πατέρων µιαρτήα σήματα πσεύσην 
Κύζα ὦ οἱ οἰκήτειρα Ὀορποντίδὸς οἰνόπτθλλθίο, 
Ῥμόδαλος α αμφι σε κῶμιὰ κρυοσόμόμον σμαθαγήσει, 

νὰ ἡς Καὶ συ Ῥοδος, πουλιὼ Ἅδν ἀθούλωτος }θό)ον ἔοση, 
νο. Ἡμεριηὃ Σωγατηρ, πουλις δὲ ο, ολθος ὔπιαοιν 

Εοτέίας, ποντω 4 ος κθτος ἔδοχον διῤών, 
Αλλα μετ λαῦδις έλωρ ἔση αἰνθςρποισν ἐρκσα]ν 
Κθεσν, πο ὀλέῳ᾿ ὀ σον ζρορν αἲ αν χέμι θήσει, 
Λύδιος αὀ στισμέὸς 3 Περί, ὀξοαθιζφ 
Ἑνρωπης α: “Ασίης τὲ λεὼς ῥίνισά -ᾱἳ ανν. 

α; ον δΙδονίων δὲ ολοος βασιλάς, καὶ Φύλοπις δη λων, 
ἃς ο Γὔωτοφορο, Σα μίοἱ6 9. Ἄφοῦ δείδοισιν ὃ Φλέα ΟΥ. 

Αἵκατ! νὸρ δα πτεδὸν κελαγρύζζ]αι εἰό δύα φω - 
Ολλυκθύων, ὀδολο: 3 σεέ ἀγλαοφάρεσι χούραις 

1. σον Ύδρα ἀὐχελίζω ιδια" σοθω ρήζοισι, | 
ν ον αδυ αφ νεχύων, (ας δὲ Ὀλωμβέον δα ας 

Σημόο) Κύπσθρυ σεισιιῷ ΦΟίσει 3 "ΦΟβαγίς ας, 
Κα πολλα: ἡωλας αἴδης ὀμοῥυμαιδὸγ: ἐν 

κ) της Τρδβις δ) ή γείτων Ἐφέση, σεισειῶ κατεελύσει 
Τρδήε- Τείχεα τ΄ ἀποίήτ ; αἰδρών τ΄ ὀλθα]ν βωρυδύμφη, κ 
ο. Ομβρησει δὲ τε γαᾖα ὕδωρ ὅρον, ποτ] δν ἀδοις 

Γαία βανριωομᾶν» πίεται, ὀσχκὴ δὲ τε δείῳ, 

253 



{ 
[ ΠΙΡΕΕ ΤΕΚΤΙΥ6, 143 
ἕ Εεσεπηίθης εεἶαι αεοἱρί», ΠΜ ΙΜΗΥΦΗ6 ΕΥΜΟΥΕΗΗ 
ὃς μηιφηε ἱπιρετίμπα 1.γεἷα ἂς υεγεῖος οπή, 
 }πάκφμεγεείμ/α ῥείγά γε[οπαδὴε βίαεµ, 
Γ)οπες [σπα ῥαίγµηη ἰά1 ϱέ[]εη! Γαιἱάἰσογμηη: 
Ο Οία, ἄεροία Ρηοροπεἱάος υἱπή/εγας, 

{ Ονομα τε(μηεἰάά γε[οπαδ; ΚΡΥπάάος υμάα. 
ἵ ΤΗ φμοφπε ἀπ]! Λβοε [ῥάτα, βία δοδς, ππνν 
| 12Η ταδῆ, πιμίιάφΗο οἶίπι Ρο]ἱεβὺ ορμή οἱ, | 
ἵ Γρογίοφιε Ππαγῷ ῥΥήπιαρ εμεέία Μεπεδί. 
| [γα Γαήτεη []άΐο (άπάεΥΙ Ταρίεγή απιάΠΙΜΗΣ, 
' μι μεἶμρο, ἀίμεε, ΓοΥπιο[αφ με [δα ες. 
: 1.2: αἲ πιρῖµε το Ρει[άῷ εχ[ῥοἱανίε, 

| Εμγοβακε «4αμεσεπ» Ρετιγὴε ἁοἰεδέε, 
'. «4ετεχδίζοπίηΣι α[ἰογΗΥΙΩΜε ασηπα ῥήσηα 
' Εκἰίμηι δαν εοη/άδηἨΗ Γγ)/}ερεΓ «ΜΟΥ: νο. | 
| ΦαησμήτεΓεΓγα νε» ΤεΓοπαδίε ἱη αὴΜογά γάµεα. 
Ἱ 6άευὔΗΠε«υχογος ἄίεΠΗ, ἱερίάκημε ῥμεί], 
ἵ. «40 ἱαηιοπίαητες [ία {ία «γηΠά ΦΗΕΥΕΠΙΗΗ, 
|. Ῥτοριοτ 6σ' οεε{{ο», 63" που ΠΠοΥΤΕ ο ση { ες. 
| ΦΙσηµΥΗ (21ὲ, ΓΕΥΥΕΥΙΟΔΗ υετο ῥεγᾶει ῥῥαίκησαν, 

. Εμ εάν απηας Ρομπ [μἱ Όνομα βαθεῦί!. 
Ἱ.4ε ΤναΙ] υἰοίπα Ερβε[ο [νοςµ[]α, ΕΥΕΥΊΕΜΙΕ Ἐν 
. Τεττα, εοὔεβο[(λος ΥΠΗΥΟΣ, βοήΜΠΗΥΙ4ΜΕ ΙαΡογος 
..Τύγμοι, 02" ἰαείεος [εγμεηῖο Γεγγα τε μπάει: 
. Τευτα σταματά Ε]ίος, «5 ἱρητή ᾖαμγίεῖ με 
| ο ενος ὀνεραίσακο 



ΦΙΒΥΣΙ. οχλλο, 
Κεσαίσφνε[ κει Φαὔ1ς αά ον ΓΕπηροῦε ενος 

ἠεα]ία βανἆ εἰδὶ του εἩ εκΓεγπο Π1Τὲε [ΗΗΤΕ ε[ῖ. 
5ο] τε οἱ μὴ] (οἱέἒη υαἱ[ἐαδιε) πολ. 
ο 4[ᾗίσεε, οεἰεβγοα πἠαίμπα, Ρο(,ἱμερμάογη, -- 
Γεγμ]άα ΦΗΙπειίαη: ΤΘεμΡαΛ: [ἱῥαγείηα Ρτορτε. 

0 ῥγκμἰά!ε απίηνο [νομηεοίγπει [εἱρ/αηα. 

ος εῥίαπαάα ὕομος ΠΙά{οἵ, δή ἰαέΐε [ομεδὶε 

ο Αίκ [αμα Γεν, ΙοΗΥΗ υἱγ Ρογπἰοῖο Γι. 
5μγσει αὐ Πεα]ία. ης ἀἰγμτα ]ιασάίσν. 
Γ τὸν Θαγη ῥγαεἶατα, ]ά [εάεπιᾷ αἅ υπάκς, 
Λ/{ασπαπίσα ραιτὸ ἰμέέν ἀε μπα ΠΙεΝ. 

ῃ] 
ΗΝ 

Ἐλνάοεε αογοῦγζὶ α[ίου εοἱ]οεαΡΗ ΙΓ αὰ υε{οῦ - 
[ης (απιῤαπὴ ἔπσεη» ἱηρεπάεί αὐ Ὄγρες 
ΓΣ εβορμίαπ!έ {απο 62: ἰοπσαμα ΠΠοΤΙΕ ῥάτεπίᾳ 

Γ6ῇσα, ΟΤήΗΣ, Φάχάοφμε, γεπίς ῥτοσε]]α. 

Λ{ασηα ἠγοπαέει [απξίοφμε 12 εο [ογίξτε, Ργοβιπᾶο 
' ΜάοήσεηΙΗΥ, ΓΕΕΙµ ια. σμτσµεπαπείρηρ αἶο. - 

"δεν σπα πε ηηηίίας [ῥοπ[αδὴ Ρμτορκε]]μρ. 
Ιπιαδας, μμοπειφμεπρη δες «ΦΜοτε ηλεΙ/ο. 
ΕΡου {η[απιες οβρτε[]ο σμτςίρε |αῇ/οι 
ΟΓΥ/ΟΥΗ31 ἔεγγα [εἷέχ, 6επΗ5 Τερίμηη 

᾿ σπάει. Ρο]8 ἑαὔ1ΟΑ ραμά ἀηγαβίε ΙΟΠΡΟΤΕ οήςσ 
(αγρεάσμ. (ςαατὴ αἀεγί εγή0 φποημε ἰμέέης. 

ΕιΤεπεβο νεπίε/νργεπια, αἲ πια κίηια, εἰδάες:-- 

Ρίο ας 

Ε; δ16γοΗ 

ν ο ρκρι σα πσητοπσ σσ ο τσ πο ποσο τοπ πο τι τν . 
- -- {τς τν ο η Ἅγ 1 2 εν Ἶ ; Ἶ Φ' ' ν 



Ε11ΣΕΚ ΤΕΚΤΙΥς. στ 
| Καὶ Σάμος εν σρῳ ὁ βασιληία δωικατα τά0ζ. 

[παλίη (ο ἔτο ρρης Ὀλλογδίος ηξὰ, κ τες 

Αλ ἐαφύλίον αἷμιρ πτελύσονον Οἔχ. α λάπαδΥον, ώς 

| Πνλυ θρύλλητον ὑχ α)αιδέα τε κεραίἕ. 

Καὶ οἱ αυτή έρμῃσι ον απσονδησι ζσθίσα, 

Α σοσίδη ςήθεασιν εοῖς, θα αίξεται αυτων. 

΄ Εοση δὶ ο ἀγαθων μήτηρ, ηρώων 3 τθέωωη. 
᾿ Αλλοςαπ πελίηλυμωήτηόπαλιν πα τ αδνρ. 

. Τημος Λαρδίχεια καζφαρωηοί ἔρπουσαι 

Ἐαρῶν ἀγλασγ αςυ Λύκου ωδὰ 9 σχέἍφν ύδωρ, 

 Σωήσεις µεγάλαυ δν Ἀποιμσόασα Ὄσκρα. 
Έρηκες ακροθυζοι ὀ ων σήσουτα! αἰάμον. 
Εαμπυροῖς Ἔραών πελέται ο Ἶτ πολυκαάρπον νι 

Λιωῦν, πουλυετὴς δὲ οποιωθζασα σα τν 

Κυρ Σαρδώ οθαλως κῶρνα έλα, 
Κω ας, αγίοιο πό κ βένια, πότου 

Δὐσοή |α! χτ χόμα 2σιλασσείοιρ. τεχέέασι”. ἔτι» 

Αία αἱ παβωκαὸ ὁπόσας υμιφθοσετ΄ αἶθης, ο 
Κα κούθοις ωρα ἀχτερέας θβο ἀμφιπολάύσὰ. 

Αἰα ήπια τεκ) "ὀμηχέα ὼ Ρα ριιὼ ολο), 

ἩΜυσῶν 2α]α Κάχαιρα, μον θασιληίονα ἄφιω 

Τό ζὅαι. ἅ μζὼ πουλιὼ Ἐτα γθονον ει έσσετ ̓ὀληθαίς 

Καρχηδῶν, Γαλάταις 3) πολύσονος έσσέ]αι οἶκτος, | 

Ηξά καὶ Τονέδω κακθ) ἔθατον, Ὀλλά µέγεσ). 



ϱ». 

ΤΙ της 

κρ της 
Θεά- Ε]ίκα σύ 
ῆς. 

αλά ο δας 

Κα Σρύων χάλκειος ὑλοι2 γμασι, χα] σε Κόεωδς 

Αὐχησε στα παᾶσυ, ἴσου δὲ βοήσέ]αι αμλός, 

Ἠνίκα δή μοι θυμός ἐπαύσατο ὄθτον ὑ υµφοῦ, 

ζα παλι μοι μεγάλοιο δε Φάώτίς ώς, ν 

[σατο, χα! οκέλό-σι ος οφή]θοσα κν ν γα]. 

Αἲ αἱ Φορίκων Ἄνου αλδρα ἠδὲ λαωαμοώὴ, 

Καὶ πάσα πόλεση οἰρελίας, νδν μὲ. ὑ ν΄ 

Γπρθς Φάος «Μζ(οιο παρεσσίαι ο ο) Φα] σαν 

Ονδ 
»2/ 

ει τῆς ὄρης Ξἐρθμόςὴ Ὀ Φύλονἔ ἐτ' έσίαι 
Αιτ ἀδίκου γλωήης, αὐόμου τε βία καὶ ν αἰαγ, 

Ον κκπέτεαγανπὀρτεν α) αλοίηοντες τομ. αἲαγνον, 
Καὶ δεινους διέ ντο Άθησις, νά δές τ τ’; αδἰχοιςτε, 

Κ᾿ ἔσησαν κα τειωτί θες μεγαλου βασιληος, 

Κάθοιζω 6 δῶς αυί9ρον τόμ. οωσε 
Ἐκπαίγλως πληγαῖσι δαμκάσσειεν Φον πασαν 

» 2/2 9 

κ ιῶ 

Γαω, 9 πικρέιὼ µοί, ἁωσέμν θεος ασια, 

Εξ ἐδωφοις Φλέξας πόλιας,χα) πολλὰ ἐς) λα. 

κά 

Αἲ αἲα Κρήτη πολυώδλωε, εἰς σε ήξ 
«νεα Γληγο, χο] φόσες ο αἰώγιος ἐξλῥαπαξὰ 

Και σε απικθνέω πασα δρῶν ὄνφεῖαι αὖθις, 
σεδὶ αἱ αἶνος λε ἀπὸ πυρ Ὀλλάώ καήση, 

ΔΙ α (οι Θρήκὴ, ων ὡς εἷς δούλιον η ζὰς, 
μικτοι Γὸβαται σις Δαρδλμίδαμη 

ΔΝ 
«ς 

Ελλάδ΄ ἐπεσσυμλνως πορλεοντες, τότε (οι ΚάΧ9) έσαι, 
8 α]η δν Ὀλλοτδάη δώσεις ΚικδηΙδε τι ληψι, 

ΑΙ α ” | 



| Ι18ΒΕΚ ΤΕΚΤΙΥΕς, 9 ϱ7 
Ε;Φίοη ανό ηπίμε, 1έ0Ηε (:ογίμίβε | 
Εκιοἰιείργα οσηηίρη», «446 υεγο εἰαγαδὲε Ηῥία. 

{Σγεφμίεῖα γηἰρὶ ἀἡμίπο α εαγΠΗήΠ6 Ί1εΠς εῇῇ, 
σος εΥΗήΗ [ἱήη]αἳ ΠπασηΏ Γηεα Ρεέζογα ΠΗΊΊΕΝ. 
Λάεμε [μέήγα {μβεεβογ ΤΕΓΥάΡ υα Πἱούπατί. 
Εβεν Ρβαωπίαπα πα νήήῃ σεπη» 7’ πημ]εβγε, 
ΑΠΣ ΡΟΥΕΑΡΦΗΟ:ΥΥΡΕΟ οὔαη6”: πάὖΑ ηη]]ᾳ ηιαεΡίε 
«44 Ιμηπεη [οἱ οοὔαήΗΗέ {η [Η1ηήΠ6, "υοβγΑήη. 
λος οἱ [νο ΠΗ6ΥΙ5, ος ον! ἐγίρης απαρίημο υ]]α, 
11μ[έαπα ΡΥορεεΥ Ππσμα σα, υΜάγᾳΗ6 Πε πάαση, 

. Ὁαπη ΕΥΙΝΕΥΕ ο/1165 ΤέΓεγάἨ165 οἵα ῥτο[απα, 
“Τε(γαφηε ἀἰκεγμηῖ, ία, [αἱ[αη νε υειῥα: 
ΕεεοπίγαΛάσΤΗΥ1 Τεσεηι Με, |} εΗήΊΦεε[ΣεΓΕΓΗΙ, 
ΟΥεσηε[αῇ[α για[ο νοΙηΜΕΥΗΠΕ: Ργοριεγ ία {ρ[ο» 
πόδαρ τογγἰρἰἠᾳ ΡεΥ Μεγγα» οτε] ἠοππαδίη, 
Εεπαπααῦί εἰ }εμς Ρεν γή βίγαα Γαια, 
Εμεγτοης υγῥες 65. ΕΜ] εας [πάἱγς αγεςς. 

Εβεν Ογεία εί, ΠΜ ΓΜΗ1 ἀοἰμγας ΗΙάΠΟΓ ΕΕ 1ο θεος 
(ες ρεγπΩεΜεΡτο/ γα! µγα Ρεγοηη!, η 
ΕΡΕ [ηηιάἨΗέΥΗ Τοῖα οἶέπ ΓΕΥγΑ "υἰάεδίῃ, 

------ 

α--ᾱ- 



ἴπσοε. {1η εἱΡὶ σοσηπλάσοβη ια μη; εχ ογά(πεε ες, 

ὤιο, {μία ο μἱάεηι 16. οχβχβαδι: ἠεέέα υἴγοΥΗΗ, Ἱ 

8 ἑΙΡΒΥ11, ΟἘΑςΟ,. 

Λ{αηοσιαϊφ»ά Προ: ΕἱΒ! 0 µ0ἱ Ἴλα]6 ᾗαια ῥρτημας 1 

Λάμίεα οἰά {είς παίό, Λ{αΦΗε, ΓΑ ησάφ μον 

Ραρῥγήκη με (αάεπεφεπίΒ, 1 ε εἠμεηίοςν | 

λαμτίσ ιβίοροφ, σ ον βαγβα Τά ἤσηα ε[ξ 

(αβῥαάοςς, ά γαδεές:. αμιᾷ αμ{ΕΊΙ [ιηση]α ρᾶ4οἳ 

(μοι μοἳ επίπι σξίον πιεί[απΙΗ ΓΗ οἵδε, ΕΥΕΠΙΕΗΑ 

(Οηηίῥης πιστοί εἰκά στη 1} εις λενε. 

Βατῥατα σος ώστο 611 (γάτος ἀσσγεΚἰείμη, 

41ης δα απτες βοὐαΙΠΜΥΗ ϱοΥΥΗΊΗΡΕΙ οβίμιας, 

Λ/Γἱοτάφαε σγέσε, εὐογῆ αγΥΙΕΠΙΑ,ΦΟΗΗΛΩΜΕ,. | 

{η[απάοφμε άο]ηος εἰεσαηίες ἔσπε γε (αΡ ΗΕ; 

Λά4μίαα νε 1μεγ[ή1 ἀμεςπῖ εαρτίµα [1 οἵβεης 

(ουβοταυἱ, Π1ο[]εε ΡΗΕΥΟ5, ΟΠ ἐαδφμε Ραγεη{ες 

. Γραἰαπαν ’ Ρεβιηε η 449 απ{ε Ια(έπί6ς- 

(εΥπεπε ἰπ υἱποἰἠς (εοπ[γύησοί ῥαγθαγη» ῥο[) 

Ο ΗΠΙΑ ἀμγα Ραί1. θε ϱΤ11 Γ1Π1ΕΗ υ[]αβροίο[έαν 

οί 1 Ρε[]ομαὶ 2εἰίμπα,υΠαήηζηε ελα). 

Οσπεπι ἀμηεῇς βο[{εῦη, γεῦμεη Με [Γμεπίεηι 
ΟηηΙδιἰρ/οτΗσι :εγερἰάἑσεπιδκδφηε [τελεί 
Ει ]ησίεπί 4 ΕΠΙ, ΡΕ ΕΗΊΤΦΗε Ρεμ: η 

Ομ πφεο ΒΙΟΙ ΠΙάςΠΗΗΗ [αρεταββεασηιοπ,ὃ 

Τμηρίίεγ υέεπ μη ΡΗσπά, Τα με μαμα, 
1Η ία Ί Με {εγεε βο[, (Ιαὕφμε 4θἶογεηᾳ, 

ξι δν. | 



απ τι πον μέ’ 4 : αν άν 

ολ 

ο ΣΙΡΕΝ ΤΕΚΤΙΥΑ. 209 
 Αἴαίςι Γώγ, και πασιν ἐέφεζη ν ὡς ΝΛαγώγ, φ8.. 

| ᾿ Μαρνὸν Ποῃ Αγίων, οι οσα (οι κριαιμοῖρα πελκός 

{1ολλα ὃ : ο Λονίωγήί, λήυσων τε νρυγὼν τε, 

 ΤἼολλα ἃ . δα μφυλίων εθνη, Λυδών τε πεσείται, 
Μαυρώντ' τ', Αἰιοπων τε, χα) ἐ9 ο ρρωββσή 
 Καππαδκώντ' Αλέωνπε. τί δη κἘ «Ὁ µοίρα) ἔκαισον 
Ἐξαμδώ; πάση 9ὸ (ών ναι δώ, 

Ὑψιοῦς δεμάω ὄγαπε μψφε έθνεσι πληνόώ., 

Ἑλλησι δὶ οποτὰμ πολυ θα βξοι/ρον Έθνος ἐπέλθη, ἑλλάσος 

Πολλά «δρ ἐκλεκτ αν. αλ δρα)ν ὁ ολέσοισι καβίωα ος 

“Ίπολλα ὃ πίονα λα αι Ἂᾖ9}ηλήσο τα], | 
Ἱστωών ϐ;, ἡκιόγων τε, βοών αλλα ἐ ἐθ λύκων | 

Δωμµατα τἐποίητα πυθὰ ἐφλέδοιση αλεσμως' πα | 
Ππολλα᾿ 9 Έ ματ δοζλοι θος θλλέεω γα/ω) αλώγκη | 

Αζοεσιν, καὶ τέχλα., βάλυζῥνοως τε λέωναμας 

Εκ θα λάιμ απαλὰο,ς ζυφεροις ς ποσι ος πτσύσας Πα 

Οὐσήαι δεσμοισν ν΄ ἐΡρώνβαρξαροφώνων | Εμ 

Γάσαυ ὑς οθλν παρ οουζας δεέωω. ιούς ἐσί Γ αδοις αμ 

Μικρονἐ ἑπαρχέοσων πόλεων ζωήοτ' τ έπαρωφθς, | 
Ονρίαιτ' τ΄ ἰδίας κτήσεις ) σἌάτου ἄπθρτα | 
Ἐλβρον καρπίζοντα. Ὅλμιος ο) οἱ πῶο }9ικῤασιν έσω) ".. 

Φα ξοήαι δὶ ἐκουτοι, εἷν ϐ) αύδις πλρας ο. μ. 

Πεντε” ς ) Τκνησοισι βαριὼ χὰλ9), οἱ 3 σσοὃς ἀνθιο ως 

Αἰακώς Φυρβμλροι πολέμῳ, δεν τε κωδδιμῶ, βωυὺ λό- 

ΟΦισυ εαθράσ ὠδρω Ελλησδεπέιθος, ο ἄν 
Αρλ τὰ κ η 



269 κών, ιν τς 

Δελέος σι, ρα. ζὤγνεε έσαι Ελλάδι πάση. 

Γατα ;ὁμοὺ πλεμιὸςττε βροτοίο ν λθιμὸς ἔτ ἔσαμ 
Ἀόῥκειου το μεγὰμ τθ-ᾶὰ θεος ὥρνὸν ὑψᾶ, 

Αθροχέωτ' τα θα) ὀλζω, αὗτη 3 ιο | 

Αὐπερί έπειτα βερτοὶ ὸ ὄνας κλανσοισιν ἄπόωτος 

Ααπορίέω αληθφοίέω, χα πυρ πα 2αᾖην. 

Καὶ 9ησει πολιὼ ἱσον, ὃς 6ροιγον ἐκτῖσε ») γιο. 

ΓΠωτων δα 9θφπων ὁ τδίτον θλύος έοσέ]αιι αὖθις, 

Ε "λλαρ. δη ή πεποίῤος ἐπ αἰδράση ηγεμόνεοσι 

ο Θνηποὶς, οἷς οέκ ἐς] Φυγών Οπιγώτοιο τέλθ ζω: 

Πάρος ήί τε δως μπα καζαφθιλθνωσι ποβίζἠς, 

Θυύές τ΄ εἴδωλοιο : τίς νι πλαλο ο) Φρέσῖ ὃκε 

Ταῦτα τελΦ «ωθολιποντὶ εξ μεγαλο, πό σωπον; 

| Οὕομα παγρές τε σείδας δές, μὴ 3 14Η σε, 

Χίλια, σὺ ἐσ- ἔτεα ὶ πενθ ἐκοιτοίζαιδες δια, 

Εξςό δὴ βασίλθ-σαν Ἀσαρφῶροι βασιληες 

Ἑλλάμωμϊ ὤεθτα [βροτοἰό κκὰὺ ὁἡγεμόνθοσαν, 

]1ολλα, ν θτα)ν εἴδωλο, καζαφλιμδύοις 0τιγεο ἠττυ)᾽ 

Ὡν ἔνεκεν (ῷ µιάταια Φροι ὐ ὡμν ἀπεδεί ον, 

Αλλ σποτὴρ μεγαλοιο θιξ 42 λος ἑοσέ]αι ὐ ος 

Δη ποτ ̓ πγνωσιοθε ο αὴ μεγάλοιο ως σῶπον. 

Πάσα, ο αἰθερπων νωχα! μενα λ «ενάλουστη, 

Αιταὶ (σθὸς έροι)ον θ ριω αἰα Ἅόμμοι χέεκε αυτ. 

Αρζονται βασιλήα μέγὸν ἐπαμάάύτερα κλη ζψ, 

Και ζήνρ βυς]ροε όλου μεγοςλθιορτς έσαι. 

Αλλ 



ΙΙΒΕΕ ΤΕΠΤΙΥς. 261 
Έτεγμι]ε {μθηη Ρογ[αΡίε (ΟΥ αεἷά τοία. 
(μπέέα [1η (ῶησοη! ῥούηίπος, Ρε]]ήφμο, [μεηνε, 
Ετ[μρεγηα εαἱμηι ἀὐμίπίεμε αγο γἱσεβίη, 
1ΝεερΙμς υ[ὴ ήλάάεροί Γεγγεά ΤεΥγα. 
Ρο[ εα ΓΙΟΥ Μα [ες ού” πες 1 ογα δι] ]εῦηΕ 
1 σεφ με υα[αγί, Ά6ε 4ΤάΥΙΕΥ άΥΗά, [είφεο. 

Εεηια λα πμ ἁαδῆ εα]] ΓοΥΥ(ϱΦΗ6 οΥέάΙΟΥ. 
«τηε ῥομαίηπα ᾗῥει ῥαή: τετ [οἷα /εήβος. 

(πεοῖα ῥηπαάρίδηε μα ́Ράῥ /ΠΟΥΤΕ οκἀ μον, Λάθις 
Ἰ2Ιείηιά ο: [εί ποη ε[ξ ενα ἀετε [αιαί αἱ 
(Οου/7” αε[μη εδ ἀοπανία υάα Τερομίὲ 
Οία νε [εκ [α)μή ἕ φμής Μεηλά]μ» ΘΥΥΟΥ 4 γα 
4 145 ασἰτ, 7141 Ππῳμεπτεὔα ΗΠΙΑ 
«4εοἱρεγο ο/ΠΙραΥΕΠ» Ίού1εη ΑΡΛΕΠΩΜΜΟ ΠΑΕΡΊΟηΙ0. 
Λ{ΗΙε απΗ1 αἴζν αἱ [0η1 Ρεπιβεζατοίάἄεε, χο 

(ζΓεζοΥΗ/Η ΥΕΡ 5 ΥΕΡΛΗΠΗ ΤΕΜΕΥΕ [1Ρεγδὶ, 
μ] ’λά]ά ΥΠΟΥΙΑ]6, ἄουμεγμη! ῥΥήα ππάς][ γή, 

Του [απ αοργα ἀεόηι [γα Γπ1ες ψες οΙΥΕΙΗΗΗ: 
ἔκ ο μέρηρ ϱ[Γευύμη ϱ[ὲ, υἳ Γά31 [αρα Μἠς ἔπαπο. 
ἵ εγμηε φιαπάο ΙΓ} εἰπιασηΙ Ὅου ἴγα ἠαεε[[ει, 
Της ασπο[εείό εοπ[ρεέζητα πΗπΗΙπό αἰεῖ. 
«245086 οὔή165 απίπια Ππογ{αἰες Για σεΠλεΠΙ 0» 
[η εαἶ μη γεόῖα ππαπίρο [η Ιή1ε [4ρίΠ, 
Κεσίε οΡεηι π1άΦΗ1 ΠποΙΡΙΕΠΕ οἵάγε νοζαη! ες» 

(η ρΥεΤεσἸέ6, εεοε ἐ05 Γαηα ἀε[ο άα! αδίγα. 
πμ 



6, «1ΕυΙΙι. οςκας, 

ας Οιτὶ 

ς 

Ά/ος ύεΓο να πής οΓΥοΥίθΗς ου] (αλογός 

{ος φήούμε ἆῑγεσπάἩ, ὃν ηοπιογί δὲ ή ἔλε {- 
{΄ηπεγα υοἰμέάδ απηή [πένα Γμίμτα, (ΕΠΑ, 
(γα φΜαήάο θοµες 5' Μ4ΗΥοΣ εκει ορῄπιος, 
άα ππαρπίφμο 1 εἰ Γεηρίμηι ἠβαγαίπα 1/68, 

2 | ασίε σπέρε μη! ῥε]ίμη, Ρε[ἑεφιο ΠΕΙΜ1ΦΗ6, 

{τι [ολ ἱεΙμσμήΙ ἱαπεπὴ εεγµέος γερε]]ελ. 
θε ἔπΙηΟ ἱπιρία [ἱηρς βομαηῇ Εἶῑς υ[ᾳ πυἱσεβίε, 
12431 ΠΕΙ βος εαρίαξτηρης Γαια[ε, ἀἰειφμο; - 

2ο” “υο, φΗἱρρε [}εο Πβα δι αµ.ο ῥεαθία --- 
Ο7ΗΗ]α φα11 [μεγΙὲ{αίΗ6Ι θε μπομε υοἰώπ[αν 
(.ογίά [2ο1, 16) αμα ΡΥΟΥ/ΗΗ1 ομπέᾳ ποεε[[ε ο, 

αι, -] ης βοπίηή ἑαμάξ (ωγσοΓσεη» [άογα ΡίοΥΗ ΗΕ» 
()Η1 Ργκεερτά 1 αἱ γεηεη{ες εμέ ε ΡΤεΜΙέ, 

Σια βοποτάΡΩΒ! εα[ῇο ἠῥαηιὴηε εομερίήη:, 
Σε ἰπίδης, οτάεἰμγσ' Βία πμ, 
1. Γαμγ)Ρίη 6Η 65, αγλός Μο Η6 ΠΠ ομόόμε ν 
12Υ/μ/σεο ῥατ{Η Παΐας, ΟΝ 1 ρἱησηίρην ασηΝ, 
6) α [απάῖς Ιάσπα ΡΥοςμΥάΦΗΜΙΜΗ ἱῃ ατα. 
Φογἶφμε «4445 ΡάΥ{έ5, 6χ σε [αροηηὴ, 

Ορριάς Γεῖου ῥάδίιαβΗηη, αγμαθΗε ία. - 
«4 ναι ῥΥκομηὲ, ᾷψίος ἠηπποχια [ή βοποία, ᾿ 
ΟΗΙΩΛΕΡΟΜΗΗΗ ῥογίαπ{ ΟΠέΕῷ πιογ/α[ίρς δες, 
οί φΗΡε [εις [απΗ21 ἁοπαμίς βαδεγο 
(5: μάφμο, άέφμο, ῥοπάφμεἴῃ βεξῖογε 16028, 

“ 

 {μημὲ 



Ε1ΓΙΡΕΣς ΤτΕ ἘΙ.ΝΥ 9. 

Όσασο αρ οριαυτ ν κήδεα ἔσ-αε, 

Κα τις έλλας έρεξε (ον, συρων τ ἐθιύκῶν- 

Γτρος να) μεγάλοιο θα ἁλοκα ρπωσασα 

Ἐκφδυόν πολέμιοιο δυσηχέος, ἠδὲ Φοίθοιο 

Και λμιου᾿ αγ. η δὸ0λου ὑπεκφό-ξη ζνορν αὖθις. 

Αλλαμέρθι» γε σε τάς] ̓ ἀσεθο)ν λος έοσέ]αι αἱθρων 

Οπασπε καν τη το σρλάςη τέλος αἱσιμιον ἡ ολ 

Ου γὸ μὴ θύσηε [6 θτω, μέχρι πλώτα ολ υή]αι, 

Ὠσσαα, μιόνοὲ βυλθοσέωι. σε. ὠτέλάρτα θεός 35 

παντα τελεαθἑώα) κρονἱ ας δις ἐππχείσει αἰάγκὴ. 

ο Εὐσεσέων αὔδρων | {ερον Ἄψος ἑοσέ]αι αὖοις, 

Ῥελάισι δὲ Τνῷ οἱ {σι οσκείρλλροι ὀνίσοίον 

Οὔ νασν με) ἆλοιο ας νθικωδὸ ὃμ έοεσι 

Λλοίση τε, κλαση τ, Ἰσὶ αὐθ. ἱεραν 6 ἑκαόμδαμν 

Τα ύρων ζαδεφέων θισίαμ, κθλων τε πελείων, 

Πρωζοτυκων οιών τε, σι ριω) πίονα μή] 29. 

Βωμῷ ἲ σα μενα λῳ ἁγίως ολοκαρπήού]εο. 

Βν δε καοσαώή /θ (κου οσο 0 λαθος 

Όλοια οἰκήσθεσι πολάς, χαὴ ππίοναρ ἀλθλά.. 

Δύτοι ὃ ὑψωκήες ες σσ’ ̓ὠτμνάτοιο σορρηται 

Καὶ μέγα χαῤμα βροίοις πλρπτοσι Φερφ! έ6. 

Μοιωοις 2 ο δωχε Ἴ0ς μέγας όἼφεεια βαλίω, 

Καπί νι ..λ] βίου οἱ αἡδεοσι! ημν. 

Οἵτνες οἵκ ὧπα τήσικενα]ς αν) έν ο) αρρπτω) 

κ υῇ 

2.63 
»9 

Άλλ ὦγε μας η στο : καὶ ο) ρε κατρεο σμσι, 

ῤ 

ἃ τ ϐ 4909 

’ 

Ἡ) «Υ00ἱ 

ο 
απο. 

νώγ. 

Δ τες 

κ ῷ 
Λείπει. 



αἱ. Άνε- Τπείδες 2αᾖρε, ρθμούμδυος ος Ἑλλάωων, 
ΑΔ ρχς ἡς ρξοισι Μαχεδὸνες ἀἲ αασετοῖ 1αἶδρες' 

ὥς 

264 ΙΡΥΧ1. ολ-άσ.: 
Ἓρυσεα, ο χάλκεια κ Ξάργορς, ησῇ, ἐλόφωντα, 

Κα ξυλίνων λβίιων τε λεν εἴδωλοι καιµόντων, 
Ἐ]ηλινα αιλτο θιρα, ζωγέαφίας τυποφδεις, 
Τιρύπε,α οσαι χέντε βεοτοι κενεόφρον βΝλΗ' 

Αλλάμω αείροισι ως 6θο)ον ὠλένας ἀγραξ, 

Ομ-οριοι ὁξ ς1νς α]εἰ χέεαε ἀγείζωτες 
Ὑδωτ, ασ η ἆμιδαι 990Υ τ. «ανν ονται, 
Αλατο, 0) ἔπειται 29η" κάν οἳ ἔξοχα μον 
Αν Θσρπων, οσίης όν -- εἰσι". | 
Κάδεωρος Ἔάρουμκοες παιδας μέγρωωται α)άγγως, 
ΟαπύτεΦοίικέςτ, ΔΩόσόλω, ἠδὲ Λατρου 
Ἑλλας τ ̓ Αρυρεοειάὴ χα) δήων ένα πολλὰ, 

ΤἼερσων, χα] )Γαλατν, πάσης ο] Ασιης, ορ δαύτες 
Αβανάτοιο θε α}Υ νὸµιοΥ, ὃν παρέθησαι. 
Α0 ὧν ἀλούλατον σα πδύτεοσ βερτοίσυ 

ο ος καὶ λίμον χο πήριαπα τε , σσ) γας τε, 
Κα πολέμων, κα) λθιμόν, ο], ὀνγκα δωκρυδοντα: 
Οὔὕνεκευ ὠθανατον λμέτέω πώτων ;αλιθρώπω 
Ουὐκἔθελον τίκαν οσίως, εἰδωλλαι ἡ ἐτμον 
αρρπούητα ος, ἁ Ῥήγρισε βροτο! ἀύδὶ 
Ἑν ίσια] πεζων καζαρυψα]ες δι ὀνάδὸς, 

Οπαυτὸω Αὐγόπ]α βασιλά-ε µέος ἔθδόμον Ὄρχη 
υδνν 

Έλθη 



| Ι118Εχ΄ τεπτΊινγς, 265 
| 1 ηΠάΠΙ ΠΙοΜΙΥΠΕΠ( 6 εοἶμη!, 4! γε υεἶ ἄμγο 
4 μ/6, υεί α’ΡΕΠΊο [ημἰαεβτα, "υεἶ πΤεΥοΗΠΙΗΙ 

ι | /.1ρπο, υε[[αχο [αέ{ογμηῃ σπα ἆρογμηη:. 

4 μὲ ογδίά αΠΕ1Ι0 υἶος {ή Ἱππασίπε μίης, 

Οκα[ῖα [1μ]μία οτί [ος ΥΠΕΗΤΟ «4 οΥάΗ!: 

 ἘΕΥΜΗΙ ΡΤοΡΕΠάΜΠΙ εα[ο αά [άεγα ῥαΐψ]ας, 
ος εκ ζοφ με άηη» {ΗΥσεπΗες παπετερµήσαπ 4 
ὁ6ρεγ σημα, αἴφ; 1} εὔ, φ] 9ἔροΥ ΠΙάσΠΗηΣ,ΡοΠογᾶ: 

.«41ΟΥΡΗΥ, Ρο[ἱ φέσι ῥαίγο ΓΙΑ ΗΕΙΦΗΕ: ἀθίπδε 
ο 4πίο οὔΊΠες βογήηος [4611 ΠΙΡΡΗΙΠΕΥΟ ομρέίὴε: 
Νες πιάτα» ΡΜεΥῷ [εοἰεγαῖο οοηθγεάΙΗΜΙΗΥ, 
ίσο Ρῥαπίσος, «4 ϱρΡΦΙειαίημε [.απί, 
γη (σ{/εγεπεσ µε αἶῆ]ς ον ητ πμ; (αγαεῖα τογγή, 
Ρε, σσ" (σαἰαιὲ, Παμβφμε οηπίδηε, αἰη]άΝ) 
᾿ ωΖ1οΥΠὲ ἰεσει φΗ1 εοη1εΙηΡ/6Υε 1 οπαμιή: 

Όγο μα Τε 1)» η Ππογία[ες αμίοί οὔΊηος, 

1ηηηΓεί με [αὐπεύ1, Ρἱάησογου,ῥε]]α,πα]αη ΥΕΠΗ, 
Γε[ζεηι, Ρεγμίαίεηη, ἰά οργής, ΙΥ/[1ευφ με ἀοἶογες: 
«ΤΕΤΗΗΤ1 Φοπἱαηι [αΠέΐο ἄεογαγε ο. 
Λ/οἱεμέε», βομΗήΗ σοπετή [η ἱάεβγα εοἰεῤάπε 
Γάζα άπη, [μρία : ἴμΥΜΡες σι αξία επκαϊας 
Λ{ογια[εςαδά]επε, ἠΙάΡ1ο εοσεΠΙοΡ/ΜΑΟΥο, 
«μήηποωα νσγριί οκ [ρίγηε ηρογέιαδίε 

ἶπ Ργοργία ἔργγά, ἂε (σας αηηΜΗΛεΤάΠάΗΣ, 
ο Μάαοεήο ἱπιρετίο οι ήαδί(ΗΥ ἱπγεγίο/α: 

Ἰ 

Ἱ 

' 



΄.ῃ Π ι ν 

. 8 : αν 

λαο ααιζαώκαπιπιώο λλιΔιασονανθιρωνκολκα ανραἰπἰκ αρα. Ὃ ο. --ρ.-- 

- α------ 

πο ο ο μες ο ππάς ος τος τν 
αμεσα Άρνθς ο πρᾶς οποιο νο 

νο αΕλί 

Αἁάπιο- 

Ἠιτο δἆ 
Ὡοτα]- 

155. 

Τετ 
οφαἰσσι" 

Φάρος 
ωιζες, 

2δό6 ΣΤ. 1, «ο ς-Α ο, 

Εκ. 4 «με αφ] υεη]ῖ γος ασ ἄά ἠη/ίαη, 
Ανάεής . ΓΕΥΥάΠΙ Ρεαβφμε (01 άφε εαΓευ μή 

Οῤάκεοε, οἱ ομπέζα Ἠιαἰµ [άδο[αέτα ερίωήη 
ΕΙγεΗΗ Ἐρρηοβοπα, σ7' ουαηία {6ΟήΗ 
«άρον {493 υα[έμηη 1] εάεΡγκάοΡεΓ« ο. 

1104 σεπη Πεξέεπὲ αἱρμηη τερίῳ νο, Ώωήμε 
Λ4 «ολο ἠσΑηλο(α!ξ ϱ0Υ {6Ί γα” οπΗΡαΥεηΜες, 

ιο Ἴάδη ή, 7Η οη/14εη! οηπία Πάήηηή.. 

Της [ο ή ΡΜ οοπεξᾶ εί ζαμά( Πάρα, 
Τε ΓΕ, Ὁ 7 αγῤογρ [ήηρος, Ρεμάμηφαε αρ ς 
ΠηΕΥΑυεΥΟς [γε ποια [έρας εἶεη ] ς ρμς εἶεπε 
) μήῃ, . ἀείοσῃ, 1, ΜΗ ας, ἐμιοάσμετυο] {πίεν 
Οἱ ΗΟΜΕ) 1ογ/αἷος 4αἱμμαί άργος. 

δε {ή ΙΟΡία]ῇ, υγ μά ΠΙήΙς, πιαίαη μον 
Λ/οἶε αρ Ιεῆς μή ἱμμσίίαγε: [εὰ εἰ 
ΛΙΡΑ ἔοπης: η 1410 Ρίασαγε Πε οΗ16. 
ΕΕ Ιαζζάτο |.) εο ΓάΜΥΟΥΗ1Η ϱΟΥβογα ϱΕΛ(ΗΗΗ, 
Εη1ηἱρεπονΦµεἄσῃος, εαργκκφκε, υοἰάτίθη» ροἵῷ. 
Ο όήγέ {ο { 1 οἱ[6μ] ΕΥΠ β]σαιπάο ᾗ 9064, 

Ον; οί 12ος εβ, πος θμμαηη εί αἰ(εγ αὐ μρ 
11111 οοἶέτο, μα δφι ΡΗΤΗ, ϱ[ζο. 
πηγίοΥ ία επ ἡ126ί ας λογια δες ασγ]ᾳ, 

11 υεγοῦμαςΠὲ υἡ]α{ο Πήγα Π1, 
(13 ο λογέα(ευ ο Πε: ΡεΙεί εχλα ας. 
ρ ο, οσν ῥοντέρίὴ ῥα ΜΑΤΙΑ βγασε ΡΥΟ2ΟΠΔΗΗ, 

1ο 



ἳ 

ᾖ δν / Ν / δι λ 9) 
Ἐλθγδ 4 Ασιςβασιλάε µΕγας ἄμετος ο/θών, 

ο» / ο ο. ε / . 
Ό,πασαν σχεπασεί γαι) πεζων τε )ἱπατων, 

/ πι / ὶ / ν » / 

Γταίτα 9 συ γχον , γαι πρωτα κα κὠΥ αλαπτλησφ, 
{,. 3 / / 

Ρα 4 ὁ δν Αι (γυσή ᾖβασιλ/ιον, οκ, δε σεὸ σοιυται 

| Κτήκαθ έλῶν υρὸ επ) θωρέα νώτα 0 λαιοσης 
| .ν 9 
Και τότε δή καμληεσι τω αεγάλφ ῥασιλη! 

Ἐλθη, καὶ Φυδεροῖο δίκω τύχωσι δα κῶντες, 

Αθανάτω οῥνυ λά)κον νπη 9ου πουλυρό[είρη, 

.Ἑρ γα 9 ᾿λφθρποβυτα πυρὸς φλολ πτλύτα πεσείται. 

Καμτοτε δη χαρμάω μεγαλίω θρός αλδράσι δωσει. 

Κα] γὸ γῷ γῦ, και δεν ράν κα ἁασέται ποήμοια μήλων, 

Δωσοισι καρπον τ' ολ λνον αλιδερποισυ, 

Οδ οὴ μέλιτος γλυχεροῦ, λά)κοῦ τε νά Άρκτο, 

Κα[στου ο; ὅθή βροτοῖς καλλισον ὠπθότω». 

υιὸεαπ τεκτῖνς, 267 

Αλλὰ σὺ μὴ πολλύιὼ 6ροτε ποικιλομητί ΚΦιΧ9Φρο», σρος» 

Αλλά λιπων πλδτον, σρέψας 9εον ἑλοίσχοιο. 

Θνεδέῳ όρων ἐκοιτονταδωυς, ἠδὲ χα] ριὼν 

ΠΓρωΐοτόκωνια!γῶντε «ὀξεπλαμδύαιον ον ὦραμ. 

Άλλα εν ἑλοίσχου θςον ἄμέθρστου, αἲ ο Ἐλεήση. 

Οὗπτε Ἰλμόνου ζει λκός, κΟὅχ. ἐση έτ θηῤο. 

Τιω δε δικαιοσοέωέω μα, χα) )μηδένα θλίξε, 

Ταὐται » ἀλούατος χέλέ]αι δε/λοισι βροτοίσι. 

Αλλά σὺ τὸ κιεγάλοιο δε μόνιμα Φύλαζαι, 

Οπαστε κε’ πδότεοσι 2ροτοῖς λθιμοῖο τελό« τὴ 

πλήσις 
4 8 

αοοοζζς 

ὀνφος 
νο 

ν ἴ 

αν κὸ- 
σμοὺ 

συμφό» 



265 δΙΒΥ ΤΙ. ος 

Κα βασιλάς (ασιληα, λάθη, εουτ᾽ ἀφέλή]αι, 

Εθν δὶ ἔθνεα ποργλση, ο Φυλα δεωώςα) 
Ηγεμόνεεῦ Φύγωσν ές θλω γαΐαη ἁπόμ]ες, 
Αλλάλρη γέτε γαᾖα βωτν, χφ] ) βαβθαρος ρ γη 
Ἑλλαδα ποργήση πάσι, 5 πίονα αἲ 

Ἐξα ρύση πλήτοι, «9) αλτίον οὐ έθιν κά 

Ἑλθωσι, Ὑθυσἅ τε ν γύρου ενεκεν (ε έσαι 
Η λαγε ημοσοιύη καλα πημαήνίσα Ἅόλεοσι) 

Χώρς ο Ὀλλοπεη. ώτιφοι: 3 ;ἀπορ]ες ἔ «σοι 
Κα ο) αδ)νὁ  υπςς τε ἡ άλλα Θηρία, γαᾖης 
Σορχώ) δηλήσοιται ἐπ αἲ 3 (ο ῶτα τελεοδή, 
Λοθίωα λοί/α. πελωρρς αληλὠσφε ῥωνόντων, 
Αύτὴ 

. μα. ηρυ 

δὶ πως Ὀ αὐήθρτος έσ'αι ὥπασα, 

μνρα Ἕλαμα μύσος Τ μυβων αι θρώππω. 

Πολλά χέο γ(ο) μήκη οῶ ήομδων οιαυτήν, 

πω χο | λυρεοιό,)αισός, παμποίχι λα ὄσλα.᾽ 
Ωυδε όμο ολ. ὄρυμου ἔνλα χδν]ε]αι εἰς πυρος αωγάα. 

Κα ποτ ὧπ Γη ίοιο ὅπου περ βασιληαν 
ος πασον γα] παρστι «πολέμοιο Κακοιο, 
Οὗ κθο ρα κτείνα», οἷς σὶ ὄρχια, πιστὶ τελέοσας, 
Οὐδενεῖ Ἐίαμ βελας {αδεπθύτα ποιήσε!, 
Αλλα 6 μεγάλοιο πτγήσας δόγμκαση ἑσθλοίρ, 
Λωος δὴ αὐ κε λάλοιο τν ξικαλλέ! πλάτῳ 
Βεθοθων, οκ τε ῦ θγόρφ, ἠδὰ τε κόσμιφ. 

Πορφυρέῳ, 



ΙΙΒΕΕ ΤΕΚΤΙΥς,: ΄ 269 
| εγεσεσα εαβίεΓΤεΧ, ΓεΥΤάΤΊΦΗΕ αΗΓεΥες εἰ 
᾿.Εεσεπ» ἀε]εδί! 6ΕΠΙΕΤΗ ῥοβµίοημε ἄγπα[ία, 
᾿ 1 1ΜεΥ/άσΦΗο ἆμεεο οὐ1365 [σα Ρε]]ει {η οἵα», 
ΜΜ μιαθίιφμε ῥου1ποι εοἶ]μο, σσ. θάγῥαγα ἰοίος 

᾿. ΓΑΟΥΗΗΗ ΡΙπσΝΟΡ αργος ῥορμαιαβοιε[]α» 
-Τοἱεἳ μίας, 65’ παϊα |εάἱοπο 
Ἱ4ρῃ ὑπεογ [ε[ε οοπ/επάσηὲ, [Ο[ἐοοί αμΥ μη 
' γορρεν 6σ"τΥζΕΓΗΣΗ (14118 γ1ά]ε/ναἆά Η1ΑΙΟΥΜΗΙ 
' (οράματα) ἵπφμε α[οπή ᾖηἱρηρ ο//8ς 
ΛΙ] οσμή επμγνήμ, πβμηιαίσημε αμὶς 
(ορού υμἰωίῥης [ἱπφμεπὲ ἱίαηᾶα. ειναμο.. 
Σα ζαηκεσομτη [μεγίηεβας οπηπία [Ηπάζο, ἵπσεπο 
Καλαμών τοἶ]ιω εοη/Η1οΙ ος ΙΥΕΠΙΗΣΗ, 
δυο Ώες ΡΙΟΥΓΗ: (4ρΊ16Η, Άες «γα δΙΕΗΥ ια, 

1η[εκ Ρο ΙΠΗΗΙ Γε[έαης [εοἷωε εκ αίε. 
1 ΕηΡογε ἰοηςίπή κο πΙΜΙής υοἰμεπέθηο αππίς 
Φεἶμωρ σσ" εἶγῥεο», σα[ος, ἀὔκεγ[αφμε τεἰα. 
Λες ἀεφμετεκὴ σημα [ΠάΕΙΗΥ αἆ ἔσεΥΙ. 

ΕΕ ΗΛΕ[οἷε 1) εν» τέσενα «εηι(Τοί αὖ αἶ[ον 
Ο)ΜΙεοίατι Γεγγα1 αμγῷ γεογοαδίεαδ αγηηή 
"Ομ αδᾖε, αἶὴῤ η [αάετα ἱμπόίμ. 
{Νες υετοβτοτία ἀήβομει  οπηηία ππεπ{ε, 
δες [αμ άαπαα |) οἱ πιαση] ἀοεγεία {εοέΗ». 
“41σίο ΙΓέΥΜΗΙ Ππαση] [ογεδί: αὐιαϊα ΙΓ} εἰσεπε 
ΓΡ], 4ΗΤΟ αἴθηε ΑΤζΕΠΙΟ, ΡΗΥΡΗΥΕοΦε 



179 «ΤΗΥ. οπας: 
ΟυπατΗ: (6 ἱἱμε μεβανεης σαμάιΡΗ, ὅ «01, 
Ρ]επά δομή, εΠἰαήΛΝε ἰΙεΥ Γεβετνετε τερες 

“παρίεπε ἔγα, πε Ιαπῖος εογώς πεαμάαι 
[ημιαία πι] ο ῥεῖᾳρ σον )δης εεσγῷ. 

ώεᾷ «γεβγέ ΕΟΓ ΓΑΙ σομΕ[ες γής εαπάεη 

1η14άεπῖ τέρας, [ει [0 [ατα [ογεηίο». 
ΛΝαππφηε 12 εἰ πιαςΠ1 ΜΕΠΙάΡΗΠΙ ἀεβοβηαγὶ 

Φαστα υίτοσφεε ῥοπος: πες ἠσγεαίοπίμην αλα 

Το υγδεῃ Τζζες Ρεµει[: αορεαρηπην 
Οπάφήε[μἱ [οἱ] ἀοραίημ», Ρορμφμογεβεό.. 
Ὀνε {λεμε ἐπσοπηίαά [οεογάς”α νοςε ἰοημεῖμη, ο 
ἕτ ταγάµγη ΡοΡΗμηη οηέἔΗηε, νε γερο[οοΕ" 
{μάζα Ραπά, Ί]α σημ, ζεκίγαηηε Ρεπθμηε κ. 
Ο8 5 «ΓέΥ1ά, σσ’ εαἰο αδεπιμγαδαίο:  -- 

[ή ΓΟΥΥΑ1 αγ ἰοηίοι οη[ζς, υεμί(ΠΙ η εεοµ/ως. 
{αρα σε ἵπ πιείος ῥοηιήπεε [ρ]οπάογε γε ραπίό5 
«ἄΕΤεγγα οπιπήραγεηο ἐἰ ρεγομί[α ἀμερμε, 
ΝγΗΙπῷ «{εγηί ἀεχηγα, ῥή[ζειφΗε πλαγμέ, Ἡ 
ΤοΥεΊγεεφμε [τα ο/η εϱ,δΣ σε 5 ΟΥ1Π6 υοαπεν 

ί ΜΠιαη εμέ οὔηΠ6υ απἶγαα, ηπατία ο/ηπὶα ὐΜΙΠΗΗΣ 

Ζ1ογ] ΡοΥΓΕΓεζΠΗ, εκαἰδε[εεπιφμε Γή1016. 

Πε [ο Ἡηλαπος, οκορ][α εαομΠηΙπά, ΠΠΟΠ{Ε5. 
Ενωηρε, αεγμείφμε Εγεδί ἄοπιμ ἱγλά ῥατεβίῃ, 

Ἐκεε[ςνεγο ΡΜ1εΓ6ΕΠΙ πποπείδη-πέγα, | 
Ρἶθηα εἰάαΒοτίῥης: παπα ζμη[αΠθΗΙΠε εάΜΙΕΝ- 

ο ο νι Ομ 

ὃς ὀνκον θὰ ο κ ολ μες κο ρω ρα Ωμ ον 
Πες ενα ο) ζ ον π 



Ι118ΕΚΝ.ΤΕΡΊ]Υς, 
Γορφυρέῳ χα) α λάΐα πἝλεστρορος, ἠδε Οσλδιατου 

| Τῶν ο) γοθών σληλουσα” οἱ λρῥοήαι [βασὶληες 
| Αλλήλοις κοτέὀν, ἐπ παμμκώυες πο θυμιὼ. 
ο Φλονος οκ ὐγα)ο) πελετα] λμλοισι θα τοῖστν, 

Αλλά πάλη Ὀμαννος ἐθνών ο τὰύδὲ τε γα] αν 

Α,9ροοι ὁρμή σοί]αι, ἑοωίίοις οὴ 6ου φέρρή ες, 
Σνκὸνὸ μεγάλοι 3 ον, φως, ο Ἡ σοις 

Γ1ορθόν Ενλησοίίαι, ὁπηνίκ ϱ να]ου ἱκρί]οῃ, 
Θ , κόκλῳ΄ πόλεωσ μι ον θασιλήες, 

Του αν Ίο) αντν ὄκασορ ἔχων, « λασν πεί), 
Καρ α Ὅτος Φωνή μεγαλὴ (θὸς πδώτε Ἀοιλήσει 

ἀπαῄδόντου, χεγεόφρονα. ὃ χα] χθλσις αόοις 

Ἑσστταις ον μεγάλΦΙο 9, καὶ πθυτες ὁΆφιιώται 

Ἀάρός απ. ον πουςρωέ)υὃ πεσιωται 
πα πυθλνοι κ γαΐαν λαμπαδες αὖγε 
Ηξοῖαι μεγάλα, λσιμπουσοιι εἰς μέσον αὐθρών, 
ως 3 πιγ λυέτεραι (Ελάσίαιή Ἠκκασι Χαίνοις 
Ἓ4ρος απε αθανατοιο, ο ηρθύες οἱ κο πόντον, 
Γπαίτα δὲ θηεία γαηαρ. ὠώασττα Φου; Ἄ9ι πε]φνών, 

ἡ 

| 

| 
| 
| 

----..... 

[πάσι δὲ «αλθρώπων ἠωχοὴμκαὶ πάσα «αι Άαασα, ος 
Φειξφ ν΄ αλοκνατοιο «Φθλσώπου, (α) Φῴθος ἔ: ὅσα, 
Ηλιβωώπις κορυφας τ δρέων, βοιυοιό τε Σ πελώρων 

Ρηζά, κωαδεον τ Ὃδραθος' πὂρτεοσι Φαλόται.. 
Ἠέβιαι” 3 Φαβαλήες οἌΒρεσν ὑνηλαίσυ 

Ῥουοί]αι σπληράς νεκόω) ̓ ρέ-σοισι ὃ πέρα. 



273 ΙΡΒΥΗΙ. ΟΚΑς. 
Αἱματ, χα] ) πεδίου πληρώσει πασα Αδράδρα. 

Τείχεα ο) ἀποίητα 1 μὴ πεσέοντα! ἁπυμτα 

Αιόραὶ ν δυσμονέών,ὁ οτὴ Τ νόµον Οδ ένωσαν, 

Ούδε κείσυ µε γάλδιο λα, ὃλλ ἀφθφη θυμω 

Γωῤτες ἐφορμηβώ]εν έ ἐφ ἱεορνῇς ησοήε λογχαν. 

ζαι κροή πόρος πολέμω θεός, ἠδ8 μβχΕ4Ρ, 

Κα πυςλ, χα | ύετω τε αζακλυ ζουν χο) ἔσ-αι 

Θόον που όθεν, αυτα λίθος, ηδΕ χα λριζα 

ΠολλΗ χα) χαλεπτὴ, Θυυγατος σὲ 6 τέδαποσὶ έσαι, 

Κω τοτε γλώσο[ίαι ο τόν ἀμθρρτον ὁ ὃ6 δε χραφὰ. 

Οἶμωγη τε) ἆλθιλθιγκάος α απείρονα γα]α) 

Ηξέ]α ολλυμθνων αὐδρων ̓  χα] πλύτες αὐαυδὸι 

Αἵματι λούσοί]αι ' πίέ]αι δὲ τε γαί]αὶ αυτὴ 
Αίματος ὀλλυνΆνων, κορέσοί]αι 9ηθλαι (αρκῶν. 

Αύτος μοι ζαδε πλύτα 9πός μέγας ένα σέ τε 

Είπε «ος ρφήἸεύσαι. δν δὶ ἑοσέ]αι σέχ :ὠτελέρα, 
Οὐσ] ὠτελεύτητα, ὁτί ΚΕΝ μόνον οὐ Φριῖ θείη. 

Αφόγον ν πνευμα. δις πελέ]αι Χν "κόσμο. 

Υἱο ἡ αὀ ὁ μεγάλοιο 9ᾷ (αδὰ νο) ὠπού]ες 
λλάν Ησοχίων ζμσοντ' ἐύφραμομθμο! πα ως 

δαιμο- Οἱ δωσει κτήσης, ὁ δικαιοκρίτης” τε μθγουργχος. 

Με Α ὐπὸς γὸ σκοπασήε μόνο, µέγαλως τε σας, 

Κυκλοθεν ὡσεὶ χο έχων πυρθε αἰλουθροιο. 

Απολεμοι δ' ἑοσο/]αι ον ὤσεσιν, ᾖδ ο) χώρα. 



ΙΙΒΕΤΚ ΤΕΚΤΙΥς. 27: 
| ΟΙΜΙΑ εοΡΙΕΡΗΗΕ ΤΟΥ ΓΟΠΕΙά [η ή σἼπηρος. 
|. «1ΕΗΥΟΣ Ο/Η 6Η βομμή, 4 μίρηρ ὕπργορα γηῦ οῇᾷ 
{α[α γηύπα γα βεΙ,ηη]α σε μαἱοίμή1ή Με 

κα. : σι ας : 
 ΑΝ6[ὤμεγε 1) εἰ γιασμὲ: φ μη {π[ερίοΊΙεΥ 
ἆ Ια[ώς [αεγατάνα ο δ]υιῤγα[εὸ {η κάθγη. 
.Ο/1ΜέΡ6Υρο }εμο Ρε]]ο η] ραδίη, 65. οχ[ς, 
' Ισηεῆπε,σσ' υπάαμρίμμία: ΗΗ [ἱΡΡΗΥ αὐ αἷγο, 
Εε ἱαρὺ ὑπ ἄεη[α Ρευπίοζηε σΤάΠάΙπο, (1ο | 
1ερίπεῖ, 65’ 1εῖο Ρ6ΤΙΠΕΠΙΝΥ φηαα η αρεήσητες. 
Τηγη 6Η» ἁτεπη» Πο[εΕΗΥ, φί [ααξ ἐἶίᾳ. 
ερ (σ' ΙπΙπΙΘΗ/ «11 ΤΕΥΥΑΤ, εἰάπΊογ; οκ άοη! Μη 
Κεριώίε, ΓάΙΠίε ο/ή 6 Τά ὲϱ επ} 

ὁαμσμίμε, πες ἐοἶίμς ἠία ας [γασε ϱΥΜΟΥΕΙΑ 
. 4Νοη ΡίΡεε, εχρ[εβφεε [ἐγάΡ εατο ἀθ]απίαια.: 
σοι ρῄε Φη1ῤ [Γ} ει” ῥας θα ο ηηία υαΠΠά{, 
'Ίάρπης 6 αἴεγηηο, ί 0οά υε{ ητεη{ογερόΠή, 

Λύοη ᾖεί ῥγο[” πεημίῖνσ" εομ(ὔησεγο ῄπεήη: 
{να πμε [εἰ 6Γ ΟΙ) 1Ο ΗΙΥΙ [ῥίγίεηρ ογδί. 

[η)έγεα γιασῃὶ Ργοίες [έργα Γοπαπις σον 
(πο (ο6ἶοη υἱεΠΗ, σσ κια εηγ{η ἐἶ]νν ο 
{Να ΜΕ εΥέΞΟΥ εγἰ: (11 ἡμάίεαε οπηηία ἴη[]ς, 
Οηία φ [οἶμο ϱΥΙΠεεψ» γεσί) «Μέγ ϱΟΥΜΗΗ. 
δοἶμ οπΙΥΣ ΡΥΑ/ 2η: εἰσα ο ΕΙ ΙΗΠΙΠΕ ΓΗ Ι00. 
4 γασηίφμε, υοἶμί ΗΤΟ, ο ο δ1ι ἴσηο, 
“Εησο υγῥος ημ[[ο ῥε[[ο, [άσε Μεπεδµηῖ, 

4 



274 5ΤΕΥΗ1, οΚΑο, 
Οπαπάο πη]]α ππαπη» Ρε] ῥΥπιεῖ: ἔρα [ά ἠἶ]ος | 
«4 τεγἱ αγ ΓΗΡοίεη» ἀε[εηάεί ἄεκιογα [απ έᾷ1, 
ης οὔ1Π6: ΡατΕΓ[ΑΡΗΗΙΗΥ σσ πα, υγδεύ, 

Οπαπίο ἐ]ο αἀαγιεί 1} εμ» ἠΠΠΙΙΟΥΙΑ ή αὔογε: 
Οµηπία φμήρῥε φ Ηδη» εΕΥΤΕΠΗ ῥγοάε[[ε ὕμμα μασ 
ο 4χιίδμε, εαἶμπε, ταρώ, [οἱ, ἱρ/[αφμε μπα, 
«4: όντα ο)πΙράγεη» ΙΥΕΠΕβΕΙ ΠΕΠΗΡΟΥΕΙῃ 1]]ο. 
Τη1η ἀ ία ἱπαρίεηε πηεά{αγί οαγγπίπε αμάν. 
ΕΠ] οἵπ6ς, Ρο[εή σεπίη» [18] οΥε ΡΥΕΚΕΙΙΗΥ 
ώΦΙΕΥΠΗΥΗ, (πάση βη με 1} οµ 1η, τεσζφμε βΡΕΥΕΗΠΕΥΗ. 
ιά [6ο α η αὔλη», [οἶμ ΦΜάΠάο ἐ]εροῖοπ» ε[ξ, 
ὁμρτεσηίφε 1 ὁ ἰεσειη ο/16” ΕΧεΜΙΙΚΗΜΗΑ, 
Ὃο14 [οἷα ἡπ Μοίο ροἱἱεί μή ῥίσια ΠΠ ο. 
ο 4Επος αἴοΥπά εγταη{ αἱερε 1 οπαπ{ή. 
Λ{οΥΗΕ εΙΦΜΕΟΥΗΗ [ἱα(45, 65’ [σπα νἰγούμΗΗ, 

ο Λα πίπά [ασΐα Πλ, [1] ο" πα δα (1 ῇοποΥς, 

ας ἀἱερηί απίσαωε Τμ] [άάηΜέ ΡΊοΥΗΗΗ 
Εἰαασε ἆἡμίπο ἴη Ρορμ]ο Ρει Γεἔ]α ἄοπποίη 
5αρρίία του ΤΕΥΗΗΙ ομ]εέζεπμο {αμάε ῥάγεπῖεῦα, 
«Τγιά Ρε οχΙΕΠ/ΑΥΙ Τεἰζσαμ]εν βο[εέεα ΓΕΥΥάΗ. 
Ρευ/[ορτεπι ἴοηβου απη υεγ)επ(όμο οἵὔες, 
Ρε], 67" εὔγῥεος, σαΐεα», ἀἱμοι[αφμε τεία, 
Τα ηΗΗ]εος αΤζή», βα[ία», οεἶεγενφε[ασίειας, 
Λύωι ἀεφμετεεῖο Πἱσπηπι/πάα μμ αά ἰσπεηῃ. 

ὅεά σπή(εγα βεμ 141) {η είπε ἀγκοἷα αν 
| [ο ἴαμε 
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ας, 9ὃ Πολέμιοιο ακλῦ, ά λα δὶ έασε α] οώθις 

ον. ὑαρκκα αλλον αβαίατος, σ)χέ ἁγίοιο, 

Καὶ τοτε δή νησοιπᾶσαι πολεές τ΄ ἐρέοισε, 

Ὁ παωσον αθαῄαωτος Φιλέφ δν αἴθρας οκείνοι», 

Γαύτα γδ αὐοισιν σειωα γωνία δὲ (29/4, 

Όνυραιος, ἠέλιὸς τε θεή λατος, ἠδὲ σελέυὴ, 

Γα]α Ἀ παγλυέτειοα (αλά -σέῖαι ἤμκαισι χείνοις. 

Ἡδιω Ὠπο σαμβίτω) λθλρ/ ο δουσι δὶ οι ὦμνοι' 

Δόὖπε πεσονες ἁππὸ ὁ]ες 6) Αροή, λιασῤμεαδό 

Αθάνατοι βασιληα, σεν μέγδω, αένασν τε" 

Πέρπω οδυ ο ὃς Ι29, ἐπτὶ μόνος ὅαι δνωωάτην 

Και νόικον ο μάσοιο δν φδαί ωῤθα πθότες, 

Όετε διχα/ότατος πε λέι ται πλτων ζν γα]. 

Ἡμος ὅἱ ἀθανάτοιο τδκου πεπλανηκλνοι ἡμκλω, 

Εργα τε πφροποίητο Τσεδας κεῦοο ἀφρονι θυμῶ, 4ἶ ελα] 

Ἐίδωλων ἕοαλων τε κα (ο θ)ιμλύων ο). ρφΊπων, Γον 

Ταοτα Άοήσοισι ψυ χα) πισών ο) ρφπων. 

Δότεδὸ ζ δημου 6ποὶ συκιά τεοσι ποσό, 

ο αμάν υμγοισι θὸν ὀρετῆςη ατ οἴχοις, | 

νο ὅπελα ποθιζομδμοι Χν γα(α) ὥπασαν, | Ι 

ο) α γςόνών μήν ή ο δύων ο ολιαυτήν, | 

Πελία καὶ ὃν θυρεοις : Ίδρυρας, παμποίχιλαϐ όπλα. 

Πολλα 3 ὦ ώ ὸ τοζων σπλνθιω βελέων, Γαδίκωνττε ἔ 

Ουδὲ δὲ 29. ΟΛ, ὄρυμωυ ν ἔνλα ὀγα]αιέ ές πυρθς αυ ο. ΤΗ 

Αλλὠ αλαρ Ελλαό κχορήφα]α παυε Φθριόσα, 

ὁ ή 



276 τρ ρο οε κο 
Λίοσεο δ αδύνατον μωαλήτο, χο) ἡσθρφύλαξαμ 

ον Σπείλον δη ο. τήνδε πόλιν Τ λαον ἀσώλον, 

Οετε αιν ὅξ οσιηό αγ πελέ]αι μεγάλοι. 

Μη κά αιώρίνν: ακίνητος γδα αμείνων 

Γζαῤδο ὁνλὴ ολο κοίτνον μη οι κακὸν α)τίθολήσης. 

Αλλ ὠπέχου, μδὶ ἴσχ ναβηφαιο 09 ο) ϱπ ος 

Θυμῶν Α σορφίδλο, σειλας ες ἄγωα, κρΤα|0), 

Καδυλόοε λ ῷ μεγάλῳ, ἵνα η 0δε μέίαλον, 

Οπαῦτε ρ Ττο ποολάθη τέλος, αἱσιμιον ορ 

Ηξὰέπ ̓ αλ οθπους ἀγαροιό µεγάλοιο αρχάς, 

βαεί- Τη γὸ παγλμέτειρα βεοτί νωσιι ἳ τ Ἕβιου 

ο κά Καρπο) ἀπειρέσιο, σίτου, οἵνα, καὶ ἐλα[ν' 

οι «που χνοδον μέλιτος γλυκερρὸ ποτὸν /δὺ, 

Δόδρά τ ακροδρυων κα ρπον, ο )πίονα μοι, 

Καὶββοας, έ ἔκ.τ' ̓ πριων Ἔιας, α]γὼν τα χιαβρο. 

Γηγαό τε ῥπόν γλυχεροίς λ6-κοιο γάλακτον. 

Πληρφς δ) αὐτε ππὸλφς ἀγαθών, κ χα) ππίογεό ἀλθδὶ 

Έασντ, σον μαχαιοα κτ Ἰλβουός, σσ ο λίας 

Ουδὲ βαρυςωάχουσα: σα. σόχ ἔτι 21α᾽ 

11 Ου πολεμαςτ Μι αὐγε κ βρος αὐχμός έτ έσαμ 

1 Ου λιμός, καρπῶ τεκοιχο ρήτειςρ χάλαζα. 

Ι Αλλάώμω ερέωνη μεγαλη Χν ́Ὕ αλα ὥπασαι, 

Κα βασιλά» βασιληϊ Φίλος μι ο τέρματος ές αι. 

Αἰώνος, κοινον τε νομό) κ για) ἄπασαν 

Δι θρφποις 

πεπεπκσ τησ στ ντ πετσσττς δεν; πο ποπ τ- 
δολ ον ως 
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σα ἴφ ο 1} εμήη ΙΟΥ {14 σπῄφμε ΡΤέο(Τε ΠΙΕΥΛΕΙΟ. 
|. λάἶμε 5 ἰη βάης υΥΡΕΠΗ Ρορηῇ οὐ ήεα βείοηΜΕΠ:, 
Ομ [αογαῖα ε[ξηιαση! τεἰίμγε Γοπαμίή. 
ΝΕ (αΥπαΤΙΛαΠΙ αρ]ίά: ΠάΥΣ ΡΤά[1αϊ Πο] αφιατή; 

}αγάαίη εἰεξίο, πε παπού[ο4γε ἠ]αἰαή1 ΥΕΊΙ. 
(οηργίήχε {6, ΓΗΗΙ 60 ΏϱΗ ΠΕ εογάς Γ4ρεγῥὲ, 
πρ παμῥίτες ἆμγμήή οεΥΙα ΥΕ 116. 
. 566 ΠΙάσΗΜΥΑ “υεηεγάΥΕ 1) η, 4Μο ραγΏίρθς ζκες, 
ο πας ρος εαρῖεῖ (ορης [ατα[ε, Φἰσοημε, 

14 μηπηο 10 εἰ γιογ/α [ία Ρεέξογα Πασηήηα 
2 1ρΥη], ΊΊάΦΟ ἱμρεγίο εοσεπ1ο. [β1ῤΗΕ. 
λ]αα {εγγά οπαηέρατεη» [γή6ε» πηογιαδης ασια» 
Γαοι ὑπεχβαμ[ία», οἱεί, υἴπίφιο, οἰρίφηε 
{2 μἰααφ με οχαἶιο οα]ο τογάηέ]ά 1πεί]ς, 

«4ΥΡογεος [η έδης , πα» ρεομά έσφχε Ροβεηµε, 

«ἄρπου ἄἴφμε άσῃά» ΡΙΠσΗε», βαάοσφ μέ ϱαΡΥαΤΗηη: | 
ΕεηΙμεο [οη1ες ΕΓΗΤΗΡΕΗ! [αέΐε [μαμε». π 

ΟΡρίάα Ρίεπα Ζομῦ 65" ΡΙπσμία οὐ] υἱσεΡμη!. η. 
ν/ες σἰααἰος ΠΠΕΜΕΕ, ης βεἰὲ ἔεγγα Γης: 
Λες εγοπε[ αξία σεσεἳ ηΜΙαΠΗ Ρομάεγε 1εἶίμ»: ή 
ες Ρε][μη, πες οΓΕ [ἐη{οΥΗ1Η {0ή4ἴοΥ α6ΥΟΓΗΗΑ, η 
«4μι [αγηῷ, αμ: ησευ υα[αμ[ή γα ἀιμ ΡΟΥΤΟ. 
Ἰεμγα ῥραχ τεΥγῷ []ογεδίε {ῃ ουηΙό η αἶία: 
4ά ππεΙάραμε ααεί γέσεη} Τον ἀῑίσεί «1, 

6 οΥΠΗΟΙΠΗ6 12810 ἴοἵο εΟΊΗΡοΠΕΙ 1Η οἵδε 

6 ἡ 



275 Ι1ΒΥΣΙ. ΟπΑΟ. 
Αη ἴεσενη, σα] αμ] [άεγά η ὰ | 

Ὃλα ΟΙ Γαεἱ ση: ππογ{αἶος ἶαπες ἠδγαδὶε, 
δα [οἱ ευ, ε[], 6σ'πε[αι βαδογε [εομπά μη. 

1ρ[ε βουηύπμηα υὐγς Ιηηπά ος ἐσπο ογεηλαδἰ!. 
ὅεά Ίπεα Ρεζζογιῥη» υε[Ιγἱς εοη/1ἶεα ΜΕΠεήΤΟΣ, 
7 Ἴμοπί ο σοἶ{ϱ, σσ: ο[ημς υἰγα(ο πε[αμάος: 
σ ο ΗΓΗήἍφΗε ππαγῷ [εέζησῃ [μσε, αάμ[τεΤΙ μη ΗΕ; 

{:ηΗΗΥὶ Ργοβτίος ηα1ος, ος(ἱ46Υ6 Ποιὲ. 

471 16Ο αΙΕΥΊΗΑ ῥεεσαπ{έῦ οβρτίπαε ἵγα. 

Ἱ Ηη5 αΜ{ΟΥΑ ΤΟΘΊΗ1 ΤΕΥΡΗΡ ϱΟΙΒΡΟΠΕΕΤΗ ούΊήέ 

1 ομηέήου βομίπος, [απέΐα ϱΗΊΗ εσερίογαα 
1} οπα με σεΠΤΕΠΗ, φι εἰς ΙΕΥΥΑΤΗ ΡαΜάεΥε εμπέ{ῳ 
ΓΓγουιή{Η, ῥογίάδηηε ῥΕΙΙΟΥΗΥΙ ος, 7’ ϱΗ1Η6ΥΗ 

1 μα”, ΜΕΓΕΥΙ1Ε ΓΟΥΠΑΥΛ,ζΣ' σαμάϊα [έβρεΥ 

1} μγαϊηνα. [εγοπε σσ ερ», σσ" ΨΗΜΕΥΑ ἰαησα 
ΟηΗΙῥηρ εκ ἐεγγῷ 4 γιασηἰ [απα ΤοπαΠΙΜ. 
Μες υξίμγο βογεἰπή σεηεγὲ ἆοπιμο υἶ]α ΓμμΥα ε[ξ, 

βγαιεΓβάἩ βογιίηδ μέ αι Γ}εμς, 1 υΕεπεΥά ή. 

ΛαΙΦΜε [ο Αἰοσηῖ βοπηίηος σΕΠΙΓΟΥΕ ϱΥεΦΕΗ1Η, 
(//ηος σσ' (111ΡΙ, (αἶ[ος, σσ’ ΠΠ ίογά αμα, ἳ 

ΕΓος][ς7ποπ1ος, (5' [άμα ᾗηεπία ΡΥοΓΗΠά! 
Γης Ρεθιρφ ο αρ] ̓Γασἱἱ6, ΓΗ Η6 Π1εα1η.. 

{αχ εἰ ΟΠΙή1 ΕΥΥάΣΙ ῥεγασγαδί: [ΗήΗΙΙᾳ ΡΟΠΟΥΗΠΗ, 
ΕΙ ϱἰαάιου Τοἱἱοήε α[]αΙ] ΠΗΥΗΙΠΟ υαίος: 
ἔ σι ἵμτα ἆαὔΗμῖ, γεσες πποΥ/α[ἴρης «φμί 

ΓΩ) ἱµή: 



ΤΙΡΕΕ ΤΕΕΤΙΥΙ. 

Απιθρώποις τελέσείον ὦν ροινῷ ἀαερθεντί 

Αθαίατος (οσα πε ακ]αι δηλοίι βθτεισυ. 

ΑΔ) μόνος 69]0εος, κ Οέκ ἔσμ ἔτ ὀῤο ό, ΜΑ 

Αυτος χι] σπουθι :Ἰφλέξφεν γαλεπον λος αἱθρω». ψ, ο) 

2 2 λεσεί 

Αλλὼ κα{ωστεάνσαήες έμας Φρένας ον σήθτοσι, Ὃ πε 

ᾧ γε λαδείας δίνω πο) ζόγι λάδώος αι 
γθς 

Νήοι οιχείαι πεφύλαξο, κο ἄκθιτον ρσινος θλίω" 

Τως ἰδίαν Ἄμναν πα|δων Ὅ ζέφε, μηδὲ Φον-ση»,. 

Τάδε } ἀθαλατος κεχολώσέαμ ὃ ὃ6 χεν ἀλῶρτη. 

Καὶ τοτε δι ὀξμ βασιλήίω είς α]ώνας 

Πως ἐπ᾽ αὐκδε πουν, ἅγιον νόμον ὁπαοτ ̓ἔδωκεν 

Ευσεθέση, ὥαπασυ υ ὑπέομετο γάγα). αἰοίζφ,. 

Κα” κόσμε τε πύλαν μκαζωνλοὴ χαῤµατα πτα, Υ. ὃν 

Κὼ νου 0 ἀθαλωτον αἱ αἱω νο Φροσεύφζω τε, ο. 

/ . / / ο Φα μακα” 

17ασης δέος. ας λήραιον ὁ δώθοι σσςρν οἶκους ρων τε 

Οἴσισι μεγαλοιο οι, κ ο
ρ έοσέ]αι όλο 

πυλαςν 

Οἶσε έπ ;αλιθρώποισι χα] )ἑοσομθῥοισι πιῤιοαι, 

Αλλ’ ὃν ἔδωκε 9εὸς πισο) αὖθρα γραμ. 

Υἱον ὰ καιλέοισιβροτοὶ μεγάλοιο λοιο. 

Και πασαι στεδίοιο τειξοικηὴ ψλχεε ό ο ση, 

Ουύρεά ) ὑψήεντα, χα] άγελα χώματα πουτου, 

Εὔδατα δη κὶ κ) 6 πλοαέ ο, Ἰμασι κεῖνοις. 

ΓΠάσοι γὸ εἰρέω ἀγαθωνὶ πα γφαὴ ἑρόται, 

Ῥομφα]αὺτ ̓ἀφελοῦσι; οι μεγαλείο ολφηται 

Αυτοί )2ὸ κβήτα| τε βροτἩ, βασιλές τε δίχαιοί. 

| μὴ 



25Ο. δΙΒΥΙΙ,. οχκλο. 
μη τα] δὴ Ὁπλὄτος ο αἰκθοΆποισι δίκαιος, 
ὕτη γὸ, ἀεγαλοιο θες κθάσις έσσέ]αι ολ ή. 

πρὸς ες «δρημκα] ἀλαλλεο (ἁ 2ο ἔδωκον 
ον Ευφρρσειωέω Τα τῶνος, ὃς άθρυον έκτήσε χα ὴάὼ᾽ 
νι Ἑν α σὶ οὐκήσει, ( δἳ ἐσσεῖαι οἱ α)αλατο φα.. 

Ἐν ὃ λυχοι πὲ 9 Ῥριεε ο) νάρεσιν άμμλις έδονία 
4 ὁρτοὶ ,παρδαλιέςτ' τέριφ φαί κα. βοσωσοί]αι, 

ἡ ορ. α ] κΤΟΙ ανν ἵνομα δες αυλι Φησοήαι, 
δα ρα Φῴροροό τε λέων ἴχυρρν Φάγέα ρα Φάτνης 
(λς[δοις καὶ : παιδι κάλο. νήπιοι ο) δεσχκοίσυ 

εσιν Ἵ - Τήρὸν }ὸ ἐν] Λθοὴ ψοα ]ρησει 
κά αἱ 2ρεᾷ Φέθοσι σ ἱράχρῆερἆ ἅμια στρίσι κογμήσο]αι, 
Κ΄σώι ἀδικήσοισι. χεὴρ » θε ἐσσέ ἐ π αὖθιν. | 

σημα δὲ (α ἐ ἐρέω μαλ ριφεκδὲς, ὡς τε νοησαι 

Ἠγίκα δη πόμτων 9 σελος  γα/ηφι λληπαν 
Όπαστε χεν ῥομφαια ο Μθκνῷ ἀσερῥοντῖ 
Ενυχιο] ὀφθωρν θδε ἑασεροω, ἠδὲ ὤεὸς σα), 
Δύτκα καὶ ) κοηορτὸς Ὑπουσνοδεν φοοφέρήται 
Τρ 053 γοί]α} ἂν ασιν χα] | οἱσελας ἠελίοιο 
Εκλείν κ μέοσον απ ρου, ἠδὲ σελδιώης 
Α τε. ο(ωθοφαᾷσι, χαὶ ὤὴ, ὅπα γα]α) χουν] 
Αἱματ] χα] σα9 μας. πεζο]νοἳ 7ο σημα λα, 
Ἑν οβέλη . ) κοθεμιαχόω πεζαν τε κὶ ο ἱποίων 

ή, 

Οἷα; κιυηγεσἰζιω ρώνο ὀμέχλησω ὀμρίέω 
[µκτ» 

ε/ο} 

{ ΤΗρ ος ᾖ 

Τὸ Ὁ Τέλλος πολέμιοιο τολά» λος Εσα}οΥ οἰκέ9γ, 



ΓΙΡΕπ τες ττνο, 281 
ΠΟ ἱμέη] βοραίπεε {μ[ πιασηναε [ΗΕΡΗΗ, 
(ρε οἱ ζα ΠΠ 1ρ/ 1, εγ! ἱφρετῶς 1ρ[Ηη. 

(σεε]αία ῥμεἷ]α : Πέ ηαν ζαμαία ΓΕΗΡΟΥ 

ο] γα ήτα αεαὴ οσ]! ΓΕΥΥΑ446 εΤ6άἴοτ; 

ή μοβ εαίΥ : Εἱδί ζας οἰοΥ Τά ΠΙάεδΙ. 

η ἀμέ ΙΡ 4Π{ΡΕΥ ΠΙΟἨ{60 σγαγαῦα εΠΥΡΕΠΕ, 

Σετ Ηφμε [ημί ῥαγαέ ῥα[οΈηίηΥ σσ' ῥαά{, 
η) υἱ μή υηῇ ἆερεμῇ, ἄγΥΘηΓά [οφιεμίς», 
(ζαΥΠΙΜΟΤΗΦΦΜΕ]εο ῥγα[ερίά εαγρε υτέδος: 
ΕΕ ΡΜΕΥΕΙη ([απέες εαρία» η υὐπομία ΥΗΗΗΕΠΙ, 

Ἱ ειτεβἰφε [ενας {η τετ ἀεδί(ο οοΥρ/»: 
(μήηρµεγῷ οαρίεΠΕ [οΥ1Π09 ἰλ ποξἒε ἄγάζοπες, 
ες ἐεάεῖ, φοπίάνη |) οσιήηή ΠπάπΗ» οδιερῖε Ι[ος. 

Φζργα ΕΙ υεγο ἀίοαηι εἰατ]βίγια, ΡοΥ (μα 
ΟΡΙΑ ομηι τογγὴ [πε ρεηβεἰοπάα υἰάεῥη. 
ο ωὴµ ΟΥΙΗΕ εα/! [εϊαμιν {η ου 

 λοςζγπί σ]α1), οἴ[ως αα [οἷύς 65" οΥ{Η5, 
.Εμἱμῷ ὅ εοα]ο Μ6ΥγΑ71 ἀε[εεπαςί {ή οΥΗΠΕ 
τουύρης, 65" πηεᾶίο ομτ]ῳ [μεση γέα [οἱεια 
12 6[6γες, ϱσν {εΓγάΊη [η σομεἡ {Ηή1ύπε [μπα, 
ὁαπρμἰπεῦ η βΗαμηίόη», ΙΙ ΠΙΠΑ - 

δἰσπάφε/αά ἀαῤηηε, ϱ' ἱη αἶνα γα [ία ημδο 
(ευπειὴ εί ΗΗΙΦΗό εφ ήφεε, πα μεἶθηρ αγ, 
(αἱ ο 1ος βικάα, ΕΟΓ 6 Γαἱραηι: 

1 ΙάΠε [πεήῃ δεί [ος 12 ες ἐπεοία εαὔ, 



282 61ΒΥ11]. ΟΚ Ας, 
ὁεα ΠΊάΦΠο τερὲ ἀ θεοί οπΊηες [άεγήρεαγε. 

ουν. ΄ {πάς ΓΗΠΗ; Φα ΗΠΟΊΕ0 ά (νγία Βαδγίομε Ρ'ο- 

δση 1 οι ἰσηή πα(ᾗως, Γαπαΐςα, ο ΠΕ ([εοῖα, 
Έκβοηεην αἰμίπα 1} εἰργα[[ση!ρεαίᾳ, 
{ΜογιαΙ υΓ σεπογὶ ἀἰμέπά αἨέρηηαϊα ραΛάαήΙ. 
ΕΙ ΠΕΙ οχ αἷῑα ῥαϊγία ηε (αγκοἷα αἰαῖε, 

Εκ Εγγιβγάπα(απη, Ρο[ἱφμερμάογὴ. ας ἠ]]ὲ 
Μάαιγε[εγεη: (γος, ἄπο[ῄοΊπεραινε, δίργΙΙαηε, 
{π[αλα, [α[αγι. [εὁ οηότὸ Φοπίφηε [αξμ, 
ης Υεεο[6ίῷ 1η9, Πεῦμ)α ΦΚ ΕΥ αρ [ήνς υἶἷ]μ, 
1{απαγη, 'λάσπατι [νὰ ατομα ΠΠ αἱ; 
(ομί 12εμν ομάδες φΑομπημεραγεπεέρη» ἰάεη 
α4πίεΙιοῦ, 07 μας [ΗεΥίΠΙ, φμα πίφμο ΓΗΓΜΤΑ, 

| ΟηηΜία ῥογζσοσμέε, ΠΕΜΠΤΟ "υεγαἶριο ρίεης, 
π Επιογιαίε ση» (υεπίμγαφιο, (ή «με [ηογμηῆ, 
α, Ῥαπάεπο) αάρποπεαγ].[ρφΗἱ εί οι «ΜΙμεΓεΙΗΥ 

4 ηπαιρ ση μάς, ομα υἩ [οἶμε ῥΥοβη εχηρεγαμἰε 
ΟΟμἰάασα, φμᾶ ΡροΥ αφ αρ υεκὶε οσα επωέα [μή 
{Ερευμάεε, 65) αμες, ΤΗΥ ηΡΙΕγεΙΜΥ υι οδ, 
{ης ε6ρ η γης, εἶνο {161 ἆε[αη Ισηίπε παιά, 
(ωμ ῥΥήγλά αεοἰάεΥΗΠΕ, Ρο/γῶα ο/Άε/α βΙοΥΜΜ. 
Σα ζζεηιο ϱΥ6 Π1ζ0 υεγά ο/ηηίά Ριοβμία [μπιο. 

ΙΙΒΕΒΙ 



ΙΩΙΗΡΕΕ. ΤΕεκτὶνς, 2534 

Αλλά 0) πιλυζας 24, µεγάλῳ θασιλη! | 

Ταυτα 6 Ασσυελης Ῥάθυλωνια τείχεα, ιάκρώ .- 

Οἰσρομαι) ης ο να. ἐς Ελλάδα σε, πὸλνου πορ, γθς» 

Γιώσι (ωθοφή]6 σα ιᾷ μζωυμκατα Ὄνητοις, 

Ώστε σελφήΊθυσαι με βροτοὶς α)ήγματα θέα. 

Κα καιλέοισι βεοπίμε καθ Ελλάσοι πα ιδὸς δλν 

Εξ Ερυθρπς γέεγαι[α), αἰα/δέα, οἱ | δὲ µε Κίρκης 

Μήροο» ο Γινωσοιο παζος, Φήσουσι Σήθυλλαν, 

λλαμομλνέω, νά σφοαν' ἐπην 3 νηται ὡπόμτα, 

. Τόωίκα µου μνημύω ποιήσέ]ε, κοκ. ἐτί μι σοσλις 

Μαμομθυδυ Φησειε, εξ μεγάλοι ωθοφη τν. 
ΜΜ Τσ, Α ὴ ο. ο ι 

Οε2ὸ ἐμιοί ὃηλωσεν α ΄Ωριν λμετήρσιν ἐμοίδι, α λη 

Οωα τε ὤερτ ἐλνοντο, (α. οι θεος ἐγκατέλεζε 

Των μετέπειτα ὃ πόρτα θεός γόῳ ἐ/κατεμκεν, 

Ωετε «ωςλφητευν ὑμείωτ ἑοσόμόμα, αφθό τ΄ ἐουτοε, 

Και λέζαι Ὄνητοις’ ὅτε γὸ κα τεκλύζετο κὸ Όσμος 

Ύδασικα! τς αὐν ρ μονος δήμο ἐλείφθὴ, 

Ύλοτομῳ οἱ οἴκω ἔλιπλώσας ὑδδυτεοσι 

Σιω Ῥρα, θωυοιοι ϱὕ ̓ ἐμπληδη παλι κόσμος" 

Τε ιδ ἐ ένα, ιύάφ», αφ. αἵματος πι) Τότε: Αδέω. αἶ. ἐν» 

Ἰφρ ὥξρτ θλνοντο, (α οἳ έ. θατα πλωτ' απεδήρθη. δὲ 

Ως ταπ ἐμξ σθμκαΐτον ζαόϊ δὴ σπλώτα λελέ8 φω. 



25. 

ΔοΙοξδ Επ σι ο 

Ὁ Εως ον, ΔΙΑ 

639 χωροὸν καὶ νήσων. 

ΠΕΡΙ 

ῥώπηοπε, 

ᾧ Ο-- 

οκ Όσσα, μελιφλέγκτοιο Ολ] 9 σόματος με- 
γαλ9ιο 

Με έλλω αφ ν μετέρου πδμαληθέα μμ] εοδαι, 

σ Ἡ Ὃνυ Μ 6δο Φοίσυ τν γςησμήτορσε, όντε μόταμι 

ἀδά Αθθοποι θεον εἶπου,έ ἐπτο γΜ σουτο δὲ μαντιν 
αλ) 9ἱῦ, Αλλα εῷ αεγάλοιο, το χέρες ἐπλασαναιδρῶν, 

Είδωλοις ἆλαλοίσι λιοξέστισιν ο ὁμοίο. 
Οὐτε γὸ οὗ οἶχου ἐχἠ, να ν λίθου δρυθωται, 

Κωφοταζο, νωδὸν τε βορἡ/πολυῤηγέα λώδέω. 
Ἁλκ' ὃν ἰδεῖν Οδοε ἔσην από φοοε, σον μέησαι, 

Θµασυ ο) θμητοίσι χε σὶ Οὔκε έπλασε σα 
Ος κα ορῶνὰ, ακαπ πδυζος, κα -Οσειὸς αυτος ὀρᾷ ται 
Οὐνυξ τε ὀνοφερή ο. η Ἰωδρηνηόλιός τε, 
Άρθρα, σελέωη τε 1 ᾖβυδέοσα οσόλαοσα,, 

Κα. ) ᾗ, και πο ομοι χα) αεἰά ων πόμα πηλών, 

πίσχια υτα ως ὸ ζωζω,. ομέροιθ ἆ ἅκκὰν καρπὸν Ἔἐρύρης 

Τράφες, κά] δέγόρα, κ) ἀμππελοι, ἠδέ τθλαία|. 

Ούπε 



᾿ 2δὃς 

ΠΗΠΙΡΕΚΝΟΥΑΕΤΝΥΣ. 

Ρε Ῥεο Ετ' ΡΙΨΕΈΘΗς 
τερἰοηίθι5 ασ Ιπ{η]ίς, 

]ρόν Όι σεη ια ππή Ἐκγορα- 
ώἆς φ1ε[ηρετδα, ον 
δὴ Γμο φ Ππεἰ[ή[οηο πὸογὴβίγλα αι{- 

οἰπάγΙ 
| (ο ῥατο, Πο[ᾖγο ζιέ]α τα αἱ Ιίηο ΠΊάσηο: 

| ύοη οἵαεἷα 4611 ἆαλιῷ πηοηάαεἷα ο ῤαδέ, 
| Ὃποι ἀίκεγο Γ}εμήη, 44673 [αή[ο ποπαίηε υαιῷ 
ἵ }απιαβρείΙαγμηε βομείπες : [10 ηήίπε ΠΙάρΊο 
ἱ Εἶάητε 1εἱ, 4867 Ἠ0 ΡομύηἩ ΠΊαηως "υἷία ἀοίαηε, δον 
| Α{αιὸ αἠπιίεηη Πρ, [αχοηήε Ροή: 
| Λος ἆοπιη» ε[] ο, [αχΗήΗ ες η ας [ποΥα(ήη, 
| Γ΄ ος6 εατεή», [4Υ4ΜΥΗ, ΠΙογΜα[έρηρ οχΙΡΙο(Η: 
[ ὁ οί Φ1611 οἷε ΓεΥΥά ποΥ/α[ἰ [ΗΗΙΠο Ίοῃ ο[ξ 
«.6γπογο, ΠΙΕΙ 6 Τά, ηέ η 6 ́μησεγε ας ζήη; 

ΟΠΕ: Φὲ ο(ΥΕΊΣ, α Ἠηί]ο εεΥΜΗΓΗΥ {ρ[ε: 
(ωμΐμο 1 πρεγίο ποκ ϱ[]τοπεγο[α, ἀἰθοημε, 
| 1η παφμεΓάεγαφμο, 2’ [οἱμρί/εο/ μις; ῥγο/ηπάη: 
| Γεν βημὴ], [οπέρεφΜε Ρογεηπε [εαίθητες, 
ωσ σεσημιε 44 υαγη, ὃ ρἰμμία 1Η [μσίδηρ 4ἴηια 

- 
ΓΓογα αἴῆμε αῥογος ο υίσες, ΙΙ ἷα οἱ. 

ἆς Ῥΐον 
δο. 

) 



σειά 
Ριετᾶδ, 

236. οΊλντι σκλὸ 
ΕΙΙς ΙΙ υοεγδεγίδς ΠΙΕΙ ΘΥΗ η. αογίρηρ ή, 
ΓΤΓΗΥ1 ΜΑ πμής [πημή ή μα νεπμνα ΙΑΡΗΠΙΗΥ, 
ω»4 ΡΥύππο "υηαεεΙΠΠΗΊ1 ἆοη ος 71 υΕΠΕΓΙΕ ΜΥ, 
{Υ{ογια[] σεηεγ! Γε[εγαηή οργ(β1π]α παγΊφΗε 

1Ρ/ε1Η1βγῥαπά σης παγγαμί: οωηόἶα. ἆ ακά! 
Οία ΓΗ Ροβη]ης, αἰαε ϱΗ ΟΗηΦΗέ οἱργίία, 
εγιαἰσαρ [απ έξο [μή ἆρης ον οἵς [οφ εἰα». 

ο Γοἰίσορέ βοπαίπμηη ἠ[ᾗ υοΥ[αΡΗΛΗΗΥ ἵπ οἵὗο, 
Ομ) [αμάατε [εἰ [πργεγη πμ ΥΕ αλαδΗΕ 
«πιο οἴρμηι 00" βοίμη., 1 Ριε[αΙΗ αππογε 

Οιμίά ο] υή[ Γεπιρία 4ΜΕΥίΕΠΙΗΥ, 65’ αἴάς, 

{κ [αρίάμηη πας [ηριάοΥ Μη ῥοπάσγεππο[ες, 

άστρου [αάρ απγπαπ ΜΗ Μα άγμρεάμήπφ ο 
ὁαπρηίπε:[/ρίοεπίφηο 1} εἰ ἄθομς υπίνρ ἵπσεη». 

Μες ἄπγαπη [αοἶεηε στά ενα: ηεφεε [ψογα ΡάΥΑΡΗΛΕ 
(ογαπαϊα Ρογ ΓΗΥΕΜΗ : μα [ης ἀε[οΥγίγ]ά ῥίαπε. 

Μος υεἱΓΗΥ1 αἰ[εγίμο ομΡίοη! Γπάαγοσμῥί]ρ; 
Λ{α[αμία πες ΓΗΥΡΙ ΝΙΑΟΜΙΑΡΗΠΙΗ «ΟΡΟΥ Μαέζη. 
ά41φμε βοΤήη Πηογένμθρίος, υάφΗε ΤΕΠΟΥΕΣΣ 

Εἰαά ἱπη τα ΗΙΗΥ γοιφμῖ, φΗἱῥ.πργοδα πιὲς ε[ξι. 
δέ 1ε)γῷ ἠἶ]ος απλή, τή(μζ με, [θγμεπιες, | 
4[ησεπι Ελ ἄεππεπίες ο ηίμα [αἱ[ᾳ, | 
(οπάεἷες, ἱρᾖι ζμκοιηιε πε[αμάα ΡαιγάΤΙΗΡ. | 
ΟΗΕ Ροή σεπη» ε[ῖ Πποπήῷ αοςγεάσγε ἀΗΥΜΗΣ. | 

ὅε ή ἱςί ή {αΙῃ ΙάΠάεη1 υεπειἰΓοθύ, | 



 ᾿ κ 

| 

ᾖ 

ΙΤΒΕΚ ΟΥΑΣΤΥς, 157 
Οὗτεμαι κασιγα Αλ] Φρενός ᾖ Άθισεν εἶσω, 
Ανθρώποις οσαι γειῶ τε χα] ογγῶῦσα ο, αὖθις, 
Ἐκ Ώθορτης Ἄλυεης ἀ2θλ: ἐγδεκατής αφικέαθα/, 
Αἴεχέως καζαλέξαι. ἁπθλυτα γὸ αυτος ἔλεξεν 
Εξωνύων. σὺ } πλρτο λεὼς ἐπαχουε Σ/6ύλλης 
Εξοσυ σθκια(ος Φωνζὼ όρχέ οντὸς δΛΗΣΗ, 

ΟλΕιὰ αλ θρωπων χεῖνοι ΚὈ 2α/α) ἔσουται, ἡ ύληδν νε εί) ανν ὴ εὐσέ. ο δη επρέοισι μεγὰμ 2ου εαν ές. 
116 Φαγέάν, πιέφν τε, πεποίθότες ἐυσείίησιν’ 

ε) } λ / 2 / 29/ ὁ Οὗνπου οὖν πὺρίας "Ἀποσρένοίσιν ἰδοή]εο, α]. ἆ- 
] ϊ » /, ε / [ο] παργή- ζαιίβωμωις, εἰχαια λίθων Ἀ ἱδρυμκουτα κωφών, ο 

ε 2’ / / Ν / ον Αἵμασιυ έμψχὼν Μεμιασμιένα, χς! γυσιησι 4|.αφι- / ς / »ς 1 ον να δρύμα- Τεζαποδων βλέψοισι σι ἔνος 2ε5 εἰς μέγα κωοὸς, ως 
9/ / ε/ ο. ῇ / ρυ ἳ Όνυτε Φογον ρέξα]ες ατα ασ λο) ντε Χλοπτα| ον Φῶγο 
/ 3/ μα εἰ « / ΓΚ.ερδὸς αππείθον έλθγτες ' ὦ δή ρῶισα τέτυχ]αι 
0/0. σσ. / . / 2 ὶ 5/ Ου αρ Επ ολλοτόχης κοίτης ποὀον 4.60) Εχούΐες, 

» 

.Ουτ σα 9 ρσεγος η ἀπελθεα]ε ςυ)ρὰω τε. 
/ [1 κ. ») / Ων «Ἔόδπον, εὐσεβίζω τε, χα/Ότα, ἄγερεο ΦΙΛΟΙ 

΄ Ούποτε μαμήσοίαι, αλαιδείζιω ποθέοντες 
Αλ οὖδις χλεύη γέλωτί τε μιβριδοήες, 
.Ἀηπιοι αφροσείύησι πα φκύσού]αι ολιείνοις, 
(σσ ἀόρι ρέ ἔρεσιν α ταία-ι.λοι ὀ) χχκα, έργα. 
Διόπισον }ὸ ἁπὸμ µερὂπων Ἄλύος. Ἀλλ οτὰμ ἡ δη 
Κοσμά καὶ ητν έλθη κθάσις, ζιὼ 9εὸς αὐτὸς 



2398 ΙΡΥΙΙ, ΟΚΑΟς. 
Γτομήσει, Θγων ὠσείοςς μια τ΄ ἀασεθέας τε, 

Κα ο δυσσεθέας δν ας σσο ζφοξ έακπαλι περνά 5 

Κωτοτ ̓ ληγνωσο]αι ὃ ὅσην ὠσείσφαν ἔρεξαν. 

Ἐύσεθεες δὲ κθνᾶσιν ὅτα ζίδωρον ράσα, 
ών Πνόυμα Οιῷ δόνος ζωΐω θα ἅμα χα {ον ἀὐις, 

ο Αλλά {9 δὴ δεκτη μή καλα πδυτα τελό, ται. 

Μι δὶ ὃσ Ἄκπο φθντης -- έσε]αι, (δε λέξω. 

"λασό- Πρώτα Ἅδυ Ασσύριοι μμ ω [ο ρξοισυ ἁπλότων, 
ο Εξ ρεας κόσμιοἱο «249:Α. τέον]ες ον ρχ" 

. Εξ ἅ μδοίσαντοςἐ ἐπουανίαιο Οποἱο 

Αὐταισιν πολεσιν τε χα) α)θρώποιση ἆπτσι 

Το οκ δλυψε Ου λαοσαι, καζσκλυσμιοῖο ρωλύτος. 

Φ µή- Ον ἸΝνηδὸι Καθτλο/]ες ἐπαωχήσησι 9 ρονοἰση. 

αος Ἄρεα] δύο μομραν εφ. ὦν(αδε ἐσσέῖαι έργα 

Νυξέσα σχοτδέοσαι μέση ο» Ίματος ὡρη, 

“ο. -, “Ἄπουρωόλω λείνϕ χα] κὐχλα. σελέωης᾽ 

Τη Ἀκλόνῳ σεισµοῖο τ]να οσοκλύη μεγαλοιο, 

Γρλλας Ωρδωίἔφε πὸλὀς, χα] ρΥ᾿ αλ θρωπω’ 

ο δὲ υ0ξ τοτε γὴσοι Ἀαῤρκύγοισε Ότι λαίοσης. 

λλ ὁτὴμ Εὐφρήτης μέγας οἷματι πλυμμύρήαι, 

ον τότε δή νήδοις ΓΠέρσαισί τε Φύλοπις αἰνή | 

δν αρ. Στήστε]αι ο πολέμω : Γζερσων. ὃ ος σσσὂ δούροισι Μήδοι, 

σων ΠΠιπήοήες, Φά ξοίαι ορ μέγα Τίγοιος ύδωρ. 

ΓΓερσῶν δη κρούτος έσ-αι ζλλχόσμαοιο ωέγισυν 
Οἱ λε μά μία κόται α) αλα κτοβλης πολνολόν, 



ΕΙΡΕΕ ΟΥΑΕΤΥς. 259 
ο ϱ{ερΙέφμο ρίος βοπηΐπου 12ος ρε, ηιά(ονή με, 
 «{ἱφμεηιαίου ΓΗΥ/Η1Η Γεπούγας οο(γΜά ΕΙ σα ἑπ]ας: 
|. ΤΓ111 ἆοσαηη πο] ΕΕΗΗ φιάα βᾖασίμίο[α ΡαΜΓάΥΙΗ. 
ἵ Γενάρη αμ {οη ΠΗΙΥΙΧ βαῤίναπαα 1η εδί, 
| ΓΌαπιε [ὸεο Γαία οἱ ᾶ, υἱέζμηπημει/εἆ ῥιες [11 
| 1 ἀεοῖηχο Ρεμς [θεἷο οπηηία Ρεηῇοἰεπάα. 
|. ης αμ1εύΑ α ΡΥί1ο [ζεἷο ο επί Τα γες]μαγη. 

Εγπαρίοι 4) ΤΗ πιοΥλαδς ἱπαρεγάΡΗηΙ μίο- 
| Ο/1ΠἱῥΗΣ, αἰαϊσιφμο ΤΕΕΡΗηΕ ἠπηρογίο αι Ρο ία, 
|. Γκ νο εα]ς[ὖς [ῶη οὐ η οηός ἐγαν- 
ἹΓετας αἴφμε βοίαέοτ 071105, υγβοφμο, βιο[ αμα 
| ΟΡΥΜΙΣσἠΜογ αφ, οκ εἰμμ]οπο γε μμάση». | 
(Λος Δεκ] Γοἶ]ομΕ 211, [οἱύμηφιε ΜΕΠΕΡΗ ΗΕ, κο]οιῦ, 

| Ρεγ ἆλο ἸάΜ{ΗΗΗ [ροῖα, ἕγ ϱοΥΜή ῥεος ΓΕΙΗΡΟΥΕ ΕΠΕ; 
| οκ ογὀΣ {η γηράἰο [ῥαεἷο Μεηεβγο[α αἷεί, 
ν 4ῄταφμο «ΕΠΟΣ: σαΐοε, οσ' ἶμπα σ[ούο[α, 
Ετεἰΐμε πιάφΗΙ 1Ο ϱοπ[]α ΕΥεὔΊογς 
7 ηῥος ΕΝΕΥΤΕΙ ΓΗ] ώβ, Ρο ηΙΠΗΙηΟΜε ᾖάῤογο», 
Ε1ΕΥσΕΙΦΕΙαΥὴς [μμάῖο Ημης η[α αὐ πιο. 
Σηρβναεες [εά ΟΖ ΙάπαΡΙΕ [η ΙοΗΙΠΕΠΙάΡΙΣ, 
Τα Λ4εαί σν’ Ροη/[α δεί οεγίαπαἰμε ἆμγο Ρετωτᾶ, 
(οπᾖΐσεπε, σσ" ἱΡὶ Βευ[ς υἱπεπείῥης ῥα[ής 
1 ἡασίητ Νεα Ἱ {στὸ ΕΠΕ ηΙάΡΛα ΛΗεη(. 
Γ1οι σσ’ ὕπ γημηάο [ευ νμηη σα Ρῥοτε[ία», 
τάς υπά φΗΙῤηοῥο[α εξ [περηύμαρε[εἰικ. 

κο ο... 

ν 
| 

| 
| 

| 



2090 την οπλο 
Γκήπεηγ σσ’ φρ βουΙπεςοἆογθ, Πα] 160, 

(ομᾖἱέέμρ, τά έσφον [σαφηε, 65’ [εδίοπος 

Γκο[κομε (αθηηῖ ΕΗΥΥΕΣ υγβοσφηε ΤμΙµά: 
(Ωγκοία 1Η ΡἰάΗΗΥ ΓγαΠαρίγαα { εἰ]εξῥοπίωηη, 

ο αε[έο αμα μα [εχει ῥογγίαα εἶπά ες. 

ἅπε, 1 οἰπάερεγν{ςγρίηηΣ σ]εὔο[αγη, {μσήοαπησης, 
η) κα [η {ηεά Γαή1ες Το στα [[αδίμν {μην 

ση: 71 Πε[Οἷο 1ο [4ῤΕΥ [οἷα Γευγα 
ΛΙ ατί[]αΥΝήΗ ῥα1εΥ αβάεΙ πίστα Πμεηία. 

Χακο, {4 (ΥΦςο αμΤΕΥΙ ἆθες ΤΕΧ ΙΑςΠΗ ἴῃ αγηεἠς 

Εκ «41 ἱηηηηπεγάς πάμος, [οἶμεφηε Ιἰφμεηιες 
Ροτ η έδης ρεάἶθηε, ΡοΥ ΙΟΥ ΓΣ παμέρηρ ἐβίε, 

ες Ό πο βε]οργο[ασκῦι αεορίες γοή[εγαδιὴ Ἠ. 4ῇ0. 
να 111111 ὐοΥΟ 11 γα” ' παἰτης ο ΗΠΕΠΗ 

[σηῶμ οχΗΥοΙ ΓΟΥΥΕΗΣ, ἐπηπαπίρμ» {μπα 

1 που Πα πηής, 67’ ιά χΙγΊά ϱοΥΥΜΕΙ αι 
11μέίδης αὔ/οΥρία υγθρ αρα: ὅ ἄἰ[οογάἰααγαεος, 

ο ιο ἵπῆεΥ [ο εί Ἡή]άό Γγοπέες 

Δες οχοἰπάεηΕ υγδος, ΓΗ {οτό ο ποεαζμΗ!, 

(ο Γά11ΕΣ {1ΕΥ 605 4πεερε οἰέ{ογ]α {μάεΓ. 
ο θς ϱ{1 βγοεεᾷ ΙΙ ΤΑ 

Τη [ογμήε ἱμσΗ7η [εγ/ ας, ΤΕΓΥΟΥΩΜΕ ἄοηιαδ:. 
1οΥγο αμ{Ε[εεριγή Λ{αεράο οὖ) υἱδ[ογ µαδεδίη, 

Αἰεκάν» Τβεδῷ αμεηίο αεί ἐχρησπα(ίο Γγ{0 

παμε Τγηο Φέσεηι «απο, Τγήήφμε Ρετίδμην. 
Τοίπηηε 
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Ἑςαι ο] ̓θοσαι χεν αὖδρόρ από χού]αι ) πο έργον 

οίκον, ΤΕ, Φόγοι τε , λλεσασίω τε. Φυγοή τε, 
[όρων ρίιωιομοί τε, αλαφασίαι τε ε πολήων 

Έλλας ὁμμωγαλάνλο» σα σπλατέω Ἑλλήασοντον 

Ιτλά’ ση βρύζη ο] Λατιδι θα ρ]ανκὴ χηφοι θέρεσα. 

Αύταρ ές Δγοπίω πολυαύλα κα. πι ,πυροφ ρόρον τε, Αόῆν 

Λιμόςακαρπίη τε «Εαπλομδρων λιαυτν τα. 

Είχοσι φοιτήσει, Ξέχυηφορας ἠνίκα νά λος 

Αλλοῦτ που α- πσο γ2ἡ 1) πο αρύν, αέλαν ὕδωρ. 

Ελλάσι δἳ ος Ασίης Φασιλ. ά] ς μέ) ον γλχος αθίόοις Ξέρξης. 

νηεσεν ακέκητοισι, σ ου βνῇς ὦ γρ) ἐκέλά, Ότυ 
Ω 

Τε δλύσε, ταα δε σε μονιοο ς ποσο πεις πο)” 

Οι "Φυγάδὶ ο) πολέμου δεη ο πσοθέξέ]ω Αοσις, 
9 .» 

5 Σικελίλω ὁ δὲ σλαμαι ο πα κο αι πασαν αρ της 
πάγ 

-- 
Σμελί- 

ρ 

Η δν ολ ωνόλνν αν Το πὂλις α όα 2 χάο, ο. 

Εσαι όὶ Ελλάδι ὀχος ἐπὶ Ὀλλήλοις ἃ µιαγέί]ες 

Πολλας ρζωίζοισι πὸλάς ν πολλοιό σἳ ολέσοισε 

Μαριαμδραι. ωω 3 ἠκος ἰσόῤῥοπου Ἀλλήλοίση, 

Αλλ τὸν ἐς δεκατην λυεέιο άρς πω, έλθη, | 

Κα τοτε μὓρ Πέρσι. ζογὰ δούλια και Φος ο ές-αι. | 

Αυτάρ έστεί ση Ίου Μακ ηδὸνες αωχησοεσι, 

Εσαι χα] | Θήξαμι κακή μετόπιοθεν δδωσιο, 

Καρες δὶ οἰκήσεσι Τυρον, Τυβίοι δ) Ὀπολοιώται. Αλεξὰν ' 
Τ ἡ θρος, | 



παλιο 

Ἀρχή, 

292, ΙΕΥ1ΙΙ,. οΟΚΑοΟ. 
Κω Σαμ ὤμαμλος ἁπασαν αἱ συ’ ἠϊογεοσι καλύνά. 

Δήλος σὶ οὐχέτί δηλοόιώδηλοι ἃ πλρτα (ο, Δήλου. 

Καὶ Βαθυλῶν µεγάλη «δν δή, μικρο Ὦ μάχεοδα, 

5 τήσεται ἀγθήσοίση ἐπ ἐλπίσι τειχιείσα. 

Ράκζα κα {φικήσοισι Νν]ακηδὺνες. οἱ ο], 379 Βακζων 

Καὶ Σ6σων Φάζοοιἐ ἐφ Ελλαδα γαί]α) ἀπλοτες. 

Έασεται ἑοσομῶμοιρότε Πύραίµος ργυροδίνης 

ΕΠιονα «πολχέων ἱερίω εἰς νήσου Ἰμήίαι. 

Κα Ῥυδαρρις πεσει ἵτοχα] )Κοζκος, η νήκοι γα(κό 

Βεοιοσομθης σεισμιοῖσι πιπ]οισιν αἱ πόλο. 

Η ἕλλ ) ὃ Ῥοδίοις ΚαχΟΥ ὕσατον, Ὀλλὰ, μέγισον. 

ῦτε ων αἱεἰ κρατος, Ὁλλ ο δυσμων. 

[ταιλὸς ᾿αὖθήσει πὂλεμιος μέγας» ᾧ ες πσὸ κόσμος 
{.ἀμσήσα Λαζθοσει δνόλέω ἔχων ον Γταλίδησι 

πε 

Καρχηδῶν χα) ) σφο χαμθ! πας πυρος ἐρείσει 

Ἴλημο Λαοδίκεια, σε ὃ δώσει ποτε σεἰσχιὸς 

ῃΠ1 ρέιωίξας, σήσει᾽ παλι) πολι θ ρυάγηρο. 

Και σὺ Κευβεζαλαμα, τεζιω ποτ ἐπο νά ὀῥωσθ. 

... Λιθυπεμύσα ιλλυσε ο) ὥποτε βεκοσηνλμη θῶ) 

Ὅπμωξὴ, ωρέιωής Ἄ κλονῳ πιπ]κσ᾽ κος 29.9, 

Εἰςέ Ἱέρων ἀ0ξ αορφυγήνος 19 να, οἷα μέτοικος, 

Αρηόμίη ἂξ τς χα] σε δν δν ολάος αναγκη 

 Ττα λος δν, νου δὲ μό μέγὰρ ὄξαλαπαξὰ. 

Ηιίκα όὶ αφροσέέυησι πεποβοτες,ὁ-σεσίδυ δρ 
σ / νο / / Εζκά- Ῥίνοισι, «’υ)ρο) ὃ Φογον τελέσσι ρω, 

ὧν, .  / . 
Καιτότ. 
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|. Τοιάφμε ογοῦ ή) οὐα{/ς ΕΙ) γοηής, 
«41 )είμρ, ποη 1 [}οἷμο, οί ος. 
Τε Βαδγίοη η6εης υζ[, εε{αΥ1Ιηο βαμα, 
᾿λάαμιδη αὐ ΠΙΥΙη μαάεης, [ο ρα[οε ἔπαλος. 
' «αέέγα εοἷ Λάαοεάο:μή νεγο βαόλγα ΓΏΕΡΗ/ΗΗ. 
Εμ, ΓησίοηΗ {η (σγάεος ΡΤΟΙΠΗς ού1165. 

᾿ {ρα ΟΜεΜΙΕΗΗ, [ἱφημίοία ο Ῥ ναύτης υηάά 
«4 [αοτανι λημς ΡΥο[Ηπάεης {η άν αλβ. 
' (οπαει ἕς λατ, ἔγ (σίζµ, οβρίάᾳ φιαπᾶο 
. ΣαβεΠΙΜΥΙάΡΠΟ Τεύγα ΓΕΥΜΟΗΙΟ ΓΥΕΤΟΥΕ. 
1 κβοάΐᾖς οἶμαῖος υοηίοί ῥο[ἔγερια, [τά ἵπροης. 
Λες ΓΟΗΡΟΥ {αεί ο παδίμη, οεζάφμηπζ με 
«μήρεξαΡ Πιαἷία ῥεμπο, οί [ηῥαέτς οΥβί ο ος, 
ο ῥάΐοἱ οὐ]. 46Η {αν [ουμίγε εοαόζᾳ, 
1 ΤοςμπΙῥοπίημε ας ατέβασο [ρ]άἶεα αγεςς. 
Γεφμε οἶδᾳ Πούήμς, 1ηεἰκ Γαοάίσσα, . 
ΕγοπάύΗ οοη/1/ηεΙ, ΤΗΥ/ΗΥ4Η0 ΤΟΡοηΕΙ η υγῥεγη. 
ΤΗ ΦήοηΜε 1ο βία Υ1ΙΓογά θα (ου/πεβο υ]εδή, 
Ο 112 Ρίπσηος αρτὲ, ΓΕ εΥΥά Ιω 
Ῥγοηαήη /ῥαναε: γή, ὤέρίιεσμε αρτία{6 επάοπά ο | 
«2 /αγεγέ ἀἴμεγ[ας [μσίωας υεἶ μὲ «άμελα Γ6ΥΤΣ.  ἡ 
«γηπεπίᾳ (σ' ηἱβί υζς πλαν ΓεμΙ(ό αὖ {ρα η] 
Πα, ΠάΡΠα/1 4η ΠΗΗΙΠΙΡ ϱ)16ἱ εἱ6ηΣ. 
ὁ ος ο) μία 18Η, ῥίείατε Ἱερη/[α, 
{πΓαπάα» αἱ σηέ οκάες ρυήων 

Ἱ | 



294 εγω αμ κο, 
Νο, Της ϱΧ ]μαίια γεκ γα µαΊῃ Ι’άπ/Ησα,ηΙά ση, 

Ρο μα, Εμρρταιἡ [ηρίει Γγάης εγώ απηηέή» 

(μη [εἶμ, {η{4ΜάΜΗ ῥαϊιγαγ{Ε, ΨΙάΙΥο Περαία: 

Λ4{Μιαφμερταίετεα, πιάπίρηο εοη{5 ἡπίφμή. 

ΕΙ ο γη [4πΗΠΗ Κοπαησι [αηςίπε ΤΗ 

Γαάαδιπ (ΕΥΤάΠΙ, ῥαϊ ος οὔ/η [5εΥ1Ε 11. 

ἅ, ἆ ταπεᾖπος, ὁγΥίάΥΣ υετο ΝοπΊαΠη” ΠΠ, 

Ῥε]αίο. 11 0411 αοἶμδγα «το Ιά ΜΕ ΓΙΗ {ση 

{πύμοι ῥοΥγοπατα ηΗΙΓοΥΗ1Η οκ ἰδης βά/1α1. 

ΕΙ [η κούΗ1ῃ [ος ΡορΗΙαδΙΗΗΥ άσγος. 

Γης ἱ/Ποἱ η, Ρεγάεἳ ὁαἱαπαίμα, Ραββηγηφεν | 

Οι αἴγομβ[α ΟΎΡΤής εμγλαβί(µΥ υπάα. 

σι άμο  ᾗ 114 [ά [{α[1ζο Ρο [0 μαη) [ ος η μτογον 
ἔει νεγ[- 

ἕνα ἀἰώς Γη οαΙΗ7Η ΠΙάσπο ΤΟΥΥΕΠΣ ἅ γάογο Γετεί μή, 

Εκηνεσμε υτῥες η], Ώοπαίπεεφμε πεεαθίᾳ, 

εβεγαφμε ὑορ]ωὴ! [1εῆσο πεμἶκα, οἰπίρφηε, 
Εειμίο [1Η1ε, σμέία Ιαδεπίμγαῦ αἶιο; 

Τμπς πο[εεπᾶά υεπί! εα]ε[ί πηηἰμή Ίνα, 

111οΓΙΜΥΗ φΜοπίαΊΗ Φ6ηΗ5 οεεἱάεγΡΙοΥΗΗ. 

Ἴμπο ζ7' 1η οεζά[Η “υεΠΙεΠΙ οεγλαμαίπα ῥεἶ] 

ὁμΥρεπίῷ, ΡΥο/Ἡσμφήε οργανα γΙάσΗΗΑ {ῃ βα[α 

Κοηιαπ (ή ἐγαἰοέζο ᾗ- ρργαίο οάἴεΜή. 

1η[εἶίκ 11η Πο) υ/δειη{Α. {ιοσβία υοεαδμ!, 

ὁ [11 ΓάήΣ ΡΥΟΡΤΕΥ Πτα ἠάῤογο ο, ρα[ᾳ. 

ΕΕδοΓΗΙΗΡεΤώΕΙ (πε ῥε[[ῷ, σσ’ αΡεαβµσπα. 
ο 



Ι18Επ ΟΥΑΚΤΥς. 2ος 
| Κα]τοτ απ Ἱπαλίπεβασιλάς μέγας οἷα, τε φρώτης 
| φά ζετ ἀφαωίος, ιν ᾷ πέρρη Εὐφρήτοιο, Μέρωγ. 

᾿ Όπαστε δὴ μήζωο ως Γυ)ροῖο ΦονοΙο 

ΤλἉησέ]αμδλα τε Ἅολλα κακή ἤ σεεὼ χὰΕὶ πιθήσας, 
Τ.ολλοὶ δὶ αμφ. ἑερο) Ρώμη.  πέδὸ αἰμαίζοισε, 

Εἰς Συθἰζω ο ηζο Ρώμης [θεμα ὁ ὃς εκ ΥΝΟΥ 
Ε αες- 

Συμφλεξας, πολέων πολλοις δὸθἠ αἱῤροφοήσι, 

Κείια ὈὙποδρωσαυζος αρ τζω πατείδα, }αφα!. 

σέασα-- 

[κδο]ων δὲ ὀλέσε μεγάλα οσα ὀυρυάγια. σιαγὸς. 

Κα ττεδη Σαλαμίνα, [Τάφου θ α ἅμκα σεἰσχιὀσ ὀ- 

λέοσφ, 

Κυωδον οτὸμαξι ἑλυσοΑ ραλονέη μέλαν ὕδωρ, 

Αλλ ὁποτὸμ «θοίης ος Το ) ρ0γαδὸς [σαλίδὸ» γή, 

Παυρος ωοτρέγας εἰς Μθανὸν Δὐρ ιδὺ ἆκανη, 
Πολλα»: ' Φλέξη πολιας, χα] )αὔδραὁ ολέοση, 
Ττολλη δὲ αἱ ουλθέοσα, τεθρη μέγὸμ αβεςα σπλήση, 
Κα νκκαδες πιπωσυα απ ὅραλν οἷα τε μιλῶς, 
Γι ὠσκὰν τὸτε μζοηεπουραιίο (ο Ὀποία, 

Εύσεσέων οτὶ ̓ Φύλον α)α]Τίόν ὀδολέλοιση. 

Εἰς3 'δύσν --- νόχαν ἐἡθρλλων πολέμοιο 

Ηζ; χαι )Ρώμαης ὁ ο Φυγαῦ μέγας ἐγγχός αείρων, 

Εὐφρητέιω ]ωίραῦ Ἅολλαις ἅμαι μυεμάσ' α) νρων. 

Τλήκν Αύιογφα , σε δὲ η Ἴολιν ορ έτ ̓ἐρούσιν' 

Είνεκεν αφρ. ασεέωης [πα λοις ας σσο  θδύθασι πιτῆές, 

Καὶ Σκῦρον τότε Ἀθίμὸς ἕλοικο) Φύλοπι, αμ. 
Ἱ 8 



«αθὺς 
σὴ 
ρω 

πτερα|- 
ἔέσις. 

χοό Φ1ΗΥΗ1Ι,. ΟΛ ΑΟ, 
Αα] Κύαρε τολαβγαισε ὃ πλατὺ χοµα θα λάίοσή» 
Ρίνν 39 έθλησιν α)α ΡριΦθόσαν αέλλαις. 
Ἠξφ ο) εἰς Ασίέζω πλάτοεμέγας , οπῶῦτε Ρωμ 
Αὐτῆς ὂξ ὕλης πουλυκπέανον Χν δω κου 

Θήκατο, χο) δὶς έπειτα {σαυ(φχις ὀλλα. παρέξὰ. 

Καρων δε Ὀ]ολίε9ρα. παρ ὕδασι ναια)δροιο, 

(αι πεπυργων]αι Φθικδηλέα , πικρὸς ολέοσὰ 

Λιμος,οτὸρ Μα[αιόρος Ὀσοχρύψ μέλαν ὕδαρ. . 

Αλλ. ὅτὸμ ἀσείοίης κλὺ οἱ ο’ α) Ὀθοπτον Ὀπολήτα] 

Τΐ6]ς , χα] ῶ δίχαιοὐ, έπ σχ οσίαισι 3 τολιίος 

Ζωντες, ύ6ριν ἔζωσιν ὠπαίοῦσιλλον 9 όλα. τε πΌλλα, 

Εὐσεδέων δὶ σοσᾖις ποιη Άοηρν, Ἓλλα ὃὶ ἀόοις 

[πας οἱ’ ἀφροσείύμε μέγα νήπιοι ὀζολέκώση, 

Ύδρεσι γα]ρο/1ὲς Ἡ χα] ἐφ ὤμκασι χάφθες ἐχοίίες: 

Καὶ τοτε γινὠσκν δτὸν Οὐχέτ ορηιιὼ ἐόνται, 

Αλλὰ γθὄνῳ χραμοντα : χα) ἐξολέχοντα λυεαὸ 

Αν 9εφπων μα λα πάσαν σσ’ ἐμωρησιᾶ μεγάλοιο, 

Α μέλεοι μέζαδεοτ βροτοὶ (Φε : μμδὲ (ὤδος οργάω 
ν / . Ἱ Ν / . ' / 
ο Γανζοίζω α)άγήτε του μέγὸν᾿ Ὄλλα μέ)εντες 

Φασγαία, χα σονα χαό : α)δροκζασίασ "τε, 2) ὕδράς, 

Ἐν πόζα μαοῖς λούσαιαδε ὁλον δεµιας ἀθνάοισι, 
/ » / η να / »/ 

Χόρας τ' Οκιτὸμυσαν]ές εἰς α/εροε, τν, παρθο εΡγῶΥ 

Συγίνω μύω αἰτεῖοῦς, χα) θσεσίαις ἀσεθφα) 
ο, . ΑΝ), Χ Ν οὐ ε/” / 

{.ὁ δες 1”Ικρον ἰάσααθε.. ούτος σὶ εξἁ μέζανοιαν, 

Ο ὐδὶ ολέσἡ παυσὰ δὲ χόλ9) παλιμεῖ αν) ἁπορ]ες 

Ευσεθιζω 
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| 216 (ρτε η [ερ ϱε ϱεπρεαίδιν αζλαηη 
Ἱ. ΙαέζαΡίε υα[άδς τυα[/ γ]άγῷ υπαα ρτουε]ἱό. 
! «4 «4[μα"υεπίε ῥογ/Ίαζηα ορΗιοπιία, θ απο 
Ἱ Όμα Ρίτα ζοή1ο ῥτκαἰμίεο ἹΚοηιά γρρήά 1,  ΟΝΕΤΝ δεις 

Ἱ Ρο αἶία ἵπαε αμα ῥιεβα δις αρίῖοε ηηλ. πέν 
ᾖ ή ὀ μα . Ῥτοάς- Ἱ {ἱπυα[ᾖάμε υτῥες Λ{ααάνίαι ᾗωηἰμή υπάάς, ὃν 
πο ση ῥετρη/εὔγιῳ, Φεβοβμαδίῃ 
ἵνα αηπος, βήμς α νου {καπ εΥ υἑαῤάες. 
ὁ οΥάή1 φμαπάο ου; πρίείαρ βΗΡΙάΛα [σαγ]:, 
Ἰ «4άκοεεημε βογιίπεευίίάι υἱμεπᾶο [εε(ο[λα, 
ὁ Πηῤγούα εγμαάεἷοι Γαοἱεμῖ, π[απάσημο πημ]ία: 
; Λες πΙοάο {ή [ΟΥΗΥ ΥάΓἱοΠοΊ η] ῥαδεδὴ, ] 
Ἱ ὁ εά ΡεΓάεΛΕ ΛΕΣ 'υε[ αλα ΠΕΙ επίος, 
| οί βαρίήν, ΠλάΗΗΥΗΕ εΥΜΟΥΕ πια {οε: 
| Τμής ηοἩ 431 {οί ομίφµαη 1}εμρ ε[]ερΜτεΙΗή, 
ὁεα σεη η» ΡΗΤΗ οέ μη α{ῥεγαεγε Ί1άσΊο 
| Σμ αμγο[ερης. αρ υου Γερί(οτς [μη νεα 
' ΛΙογεα[ες, 'άσηΗΊπΩ με 1} 6Η/Η Ιγγ]ίάγε οά είς, πνν 
Ἶ : νμ , | |1ομ/{ε[ε σὐαάίος, 6ευπίζη», οφάθέφμο, πε ρφμςς 
ἵ ΓΕ ε)οίή) [1ο «ΟΥρΗ Υ1ΕΥ/αΜεΡοΓεΗΗΙ. 
| 1111 γηαηίῤηε ῥάβ οὐ [άγα , ΡΥώΙΕΥΖΟΥΗΥΑ 
/ Γο[οἷεο ΓαέΤογήήα υἐπίανη, /Απαεφ 6 αν 
ἵ Ἱπερία [αέ]α Ρῇῤς. παπη [ο [δει ρε υἰαβίη) 
Ἱ (ο) ἱμγα υο{εΙ, Πέφ μένος εχοπάεἳ, ζσ' ἴγαηη 
| Φοάαδὴε γΗΥ(Α1Η, [ου πο ο 16Η 1ο οοἱοιής, 



[ Π ή 

}95δ εδ μώώστ κα Ὁ 

Ομ μὶ] σταιἶη» εᾗξ Εμ, ΡἱοΓα Ες αγΙοΓεηΑ. 

ή μίεΠΙ 1ΙΡΙ Ποη εγεΦειἠς, σσ ΙβΊείαίε 

(αριῖ, ομηέέα γπα[ῷ ας αγίῥηρ αεαρίειν, 
1611 ᾖασγαδί πημπά», ΠΙςΗΜΤΙΦΗε ἀαθμηῖ ῥας; 
Εη[ος αἴφιό δις [1µὴ, σ5' [οἱ οχογίεῖε 
Τογγἱθί]οηη [οηἱΓη ή, ση ςΙΓΜΥΙΦΗε 4) ά{εί ους 

Δ{πάμα, ὃν οχΗΥΕΙ ΤεΥΥά1Η ο/1οΙΗ {οΥγ]ά μα 1010. 

ΠΗήπε ροή» ΒΗΥΙάΠΗΗΗ Ρο[γφιανη ἀεἰεγ!, ἕν οπΊπος 
| Ὕδος 62 βμμίος εχΗ[]εγίΕ, αἴΗε ΡΤΟΓΗΠάΜΤΗ, 
ΟηΊηἰα Π6ΗΗ ας ΥΙΟ [μἱρίπε ΡΗΙΜΜ. 

Ο/πηία [6 Ρο[Μᾳανλέη οἴπεγος ἐοιαΡ[α ἱαεεδηη» 
ΓΕ οὗ γοΥ{ ΓΗ ΦΗ1 4οζπάεγΑ1 1σΠΕΠΗ, 

[πφιε βοηηίπεσα [2 ει» {ρε τεγμήα ΓοΥγιαμεγή: ο[]α 

ΕΕ οπεγος, ΡοΥΙά[ίῤ ου ΓΜεγάπ{ΤεποµαΗ: 

11Ο μή1 {Μο εΕΥΙΟ ϱΥἱΕ, ἵη Μο {9 [εγεῖ «0 ΜΗ11 

Τρ Ώ εις ημπάὶ ὑμάεκ : ας με ἱπιρίείαϊε 

Ῥευεα τί, Ι6ΥΗΗΗ ἱπέεέτα {είχε Γρσεηίητ: 
(ζοπέγα ἱ{εγμ7ή { ΤΕΥΥΗ υἶμεμὶ Ρἱείαί 416ὲ, 

Ίρβι ἆαπιε 1ο αίμα, υἱμαγπφμε, οδμναη ας: 
θεηµερή α61ο[ϱεπέ ο/ππ6», [([ζΜε "υἱάεΡΗΠΙ. 
Ο μίνι [εἶέαο νεφίοί φἱ ΓεαβΙ αά μα! 

ΕΙΒΕΕΒ 



ΓΙΝΕ ΟΝΑΛΤΥς. 
| Εὐσιζήμ. ἐθάτίμον οὐ] Φρεσν ἄσκήσητε. 

Ἱ Εἰ δὶ όμα πείροιροε λόφους, Ἂλλ ἀσεσφαν 

. Στερρρή ές, αδε πολύτα ακοή δέἔνοδε ὦ ο. 

' Ισδρε έσ-αι Κτ κ ὁσχκου, οὉ ῷ δε σημα τετυχ]ωι 
{ Ῥομφαίαι, σαλπιγ/ος να μμ α)ιὀντ], 

| Κοσιιος αν ἅπας µύκηκα 9 νόμθειμονὦ ΄Ἄλον ακούσει, 
| Φλέξφὂ 9 δα πᾶσου. ἐπαν δἱολέσγ ρου αὐδρω), 

] Κω πασας πόλις, ποζαμουν θα ἅμα, ἠδὲ το λαέ οστιό 

Ἐκκαυση, παδε πλώτα χδη ἔσετ αἱ α,λοέασα. 

Αλλ’ ὑτὰρ ώς ππλότα τεφρη ασοδδεοσα ,λληται, 

Ι Κα πὸρ οιμίοση λος άασείο) .ο νόσο αλην] 

Οσα» 2) σσοδιζιύ αυτὸς 0906 ἔ ἔμταλι αἲδρα 

| Μορφώσημρίσῃ. δὲ θε παλιυ ὡς προς Ἴσαν, 

Καὶ Ότεδη κθίσι έσαι εφ Ἡ ἡ θΙκασα Οεὸς αὗτος, 

| Κβιινωνέ ἔμπαλι κόσμον ὅσοι δᾖνισοὺ ο λος, 

αλύκά 

| Οσσιδ ο αδένα, παλι ώς Ἐπελα]ων 

| ΓΠνεύια θα δόντο, ζωίω θ ἅμα καὶ ν βίον ἀύσις 

Ευσιθέσι, πλότες | 3 στ εἰσόνοντα]| ἑαύθις, 

|) µακαθλους, κ θνου ὃς ἐς Ὕξόνον ἔσσεται ολη. 
-- τον» 



2009 

ΛΟΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ.Σ. 

Αειχὴ σἴγος, 

Α Λ᾿ ὠγεμιοι σοδεντα δογον Ἀκλάναν τε ΚλεΙΙΟΥ τοΘ] { 

. ο Λα 

λιή ας Οἱ ὄικδν θφτίσα μετ ολ νη [α- 

- σιλλαν 

Α όν, ζὰ πδωζοι ἴση Χν γα/α Φέρεσκε; 

Αλ ας Κωμτ τον ΓΣ έλλης ποληήτερρ. 3 τα) ο τσο πασα 

Ανζολίη δεδα, αςο, χα) ἑσσεράη πολύρλέος, 

ΟΥ Βαθυλων: ή) λεγζε, να] ο), ώρεξε Φιλίππω, 

Ου Διος, οἕκ Αμμωύος ὀ Αη η Φημήρρευτι 

Ῥωμα]- Εοσονται λυεῆς τε χα αἡμαίρο Λοσαιρφκαίο, 
0/. 
ἀ εί, ΤΑς έξὰ Τ6είό ζω ος τίς πυρδαέχισ σρμζι. 

Ε. ὃς π- ο. δὶ αὖ ος ̓αἰακάς, Ἔρηϊφίλοι Α/ Ἱ Φως, 

νὰ Κω μα κ, τέκνα Ὃ, δίσλοα, μηλοφαβριο, 

Ῥ ὠμυ- Ες-αι αλα)ζ σωρφτίσος. ὃς ις δέκα οὶς κορυφωσφ, 

νὰ Γεαμμαῦ» ἐρμδωα νο πα πουλυ χρου- 

Καιῶρ τήσει" 

τα. Εξ ο) ον. δεκαδὸς ερ τύπον ὥς τεμιετ αυτον 
νου” 

ος Αρχήησοιχείων ος χις λαίχε 2 άμμαζος ρχίωὼ, 

Αγπόνι-- ὢν Θράκη σήμξὰ, χα / Σικελίη χα] Μέμφιε, 

μπι Μέμφις ρίωοισα, δὶ η γ «δω αλότητα, 
πα. Ἠδὲ γάυαρ χὸς ἀδουλώπου ὅτα χμ πεσόσης" 

Καθε- 



| 101 

|. ΠΙΒΕΚΟΥΙΝΤΥς 
Ὀεε[ νετίας, 

Υ Ν ο αἱεμέ]α ΛΙ)! ζμσηδγία ΓΕ ΤηΡο- 
«σος . ταν [αππα 
τω Ὀ ' Οαγα ΓαΓΙποΥΗΥΗ, φΗ1Ροβ τε ἴμγε γε- 
ον θεα βο[ίος | 

| «σγριέτεσος, βαθίμηγου ῥτοκήφιά Υοδηά, 
Ἱ ΓΓοἱ ὤμεηι Ρε]ίοε, ογἷρης εμὲ βατμἰογηπή 
| 12Η1ες σσ" οεο«{ᾳ εἰο]τογί, 4 Μ60Με })ΡΙΙρῥο 
| Αείωμε Βαδγίοη, ΕΥ1ο/ἐγαΜΙ/Ηε ΡΗ Τα μη 
| «4 πηποπή [α][α [ος οΥ (ή [οσο Γάλα: 
| [ανα εχίβεηι κε Γπρε στ [αηρΗΙπε γε έ,  Ἐοπι- 

Αἰεχαιο 

ἀετ, 

2 3 ξ : α΄ Μίὴ Π[, | «Μ1οΥ ετἰ: ΜΟΥΗ1 φμ 1 γοῖς αἲ[]ιδἡ ἐσμο». βποας, 
| 1ο γεσες αμ1ὖη Ίμίτος, 00 Ρε[ἠροιοητές, 
, κ μὰ, ον .] | Το φχε 7 ετα σεπαπου Ἰαΐου ῥααπμογαμίή, ο. α 
| γρ γΙ ΤέρΗΗ, ομμε εαρΙΙα [ή βαδεβῃ ας 
| {.Γγετα δὴ οεςίεε,Ροβεγὴ: ο Ηἱ Ρἰμγίπιά δε]]οι ο ονέ 
τι ΗΕ {οΥ/ΙάΗ ῥΥήΙαΡΗ Φεηατή ῥαδεδίε, 1 

| Ενοχίνιης ῥᾳς βΡιήπεερε {ε Μ1{ΗΥέ Π1εγά [σηα1 λνει- η] 
| 1ΓΥ ΗΡΙ ΕΙ ΘΙΟΥΗ1Α, ιό (γένη Ἰ Ρα ΓέΥγή, 
ἕτ δἱομία, σσ’ Ἀ{Ερβης ή επηρβί; σὲ ο1η[α γµίπα αι 
| (μία μονη ῖε, στ" μου [ομ γεγεβε[ό,. αν ςἰεορα» 



203 ς1ΒΥΙΙ. ΟΚΑοΟ. 
Ρογᾖμέτη» εἰαρ/α. [έτει οφ μέ σπα» 1ἶ]ε 

Τ.ορςς, 65" [ιδίσει ομηξῖα. 65" Ρο[Ά Τε(ηΡογε ἴοηδο 

τίνεέω», [11ῤεγ ή Γγ4άΕΙ ομἰαηι, αμ ΡΥἱηλά υα]εΡΙΙ 

]110γά ΤΕΥΟΡΗ (ΜΗ, 0141 ε4ΥΜΙ ΠΟΠΕΗ ῥαδερις 

Εἱμππς, ὅ Ρο, ΒαθγΙοπ1ΦΗε ας σγεάϊεηή, 

ΓΕ Εταπάεηι γἱσὶάα Ρογεεἶ]ει ο [ρίαε Λάος. 

οὐω. 1) 6ἶπ ας ποϊα η ΜΥ] ΠΗΥΛΕΥΙ [ογ(ίτμ» βαδεΡΙΙ 

λα Γ1ΡΟΓΗΗΠΗ: Π1ΟΧ 4673 ποῖά υἱρεμαγἱά ΗΙΟΗ[ΗΓά1, 

Κοχ εγτὲ ΟεράΠ1 ἐχΙΥΕή1Ρ ΡεΠεί γαδιαα υπαις, 

ΕΕ Ηήης ὑπάοππίσηηι «{η[οπή]ς [μῥάεῖ γηαγῦ «εμηῖ. 

Νεο. ()Η67η ΥΕΥΟ ἀογαίπΗήῃ ποῖα ΦΗΙΠΦΜ4 σο[ίσιά [σηα:, 

ΙΡ ΟΙ ΙΩ ἰαεῤυγηιαδίήε ῥείίμι, 

1} Γεπίαρφ 0 π]απηΣ βεγάεῖ μα ογἰσἠπήῇ ο, 

Ομπόΐάφμε υμγδαΡίΣ οεγτάης, ΡΙεθεύιηΜε Γμοϊά:, 

Εερογηημ[ίά ῥαΐγαης, ρίβάᾳ σσ' ἀἰμίάει υπάα, 

Εερεγοε]]εε. 4 γρο. [εὰ [υπ ἀἰσμο ὑπ[εγΙΠΙΕΓΗΥ: 

ΙΓ εἶπάε ΤΟΝ ΕΥΓΘ(ΗΥ; [6[ε0Με 12εο φηἱραγαδ!. 

δε ποη ε[[ο ΙΟ εήχ ἑαπάενα 12 6Η ατσηεἲ ρε. 

σα, Ρο] εγι 1γεςΥέζο α {6[ε αἰτεΥηά Ρετίθµηϊ. 

ος Ε]ήπο νεμΙςὲ ημίάαη ΠάΦΗΕ, οά/οΥΦΗε ΡΙοΓΗΠΗ, 

ἕμν.. Ὁπεαποτά ρεγέΡίοµε εεῖες [ἐρέεα ἀοεεῦῖε. 

τω, }1[μς α[ῖ ές (ποῖά ἐγἱςεπατία ΠΠΟΝ/1γά8) 

«4Η ΕΤΕΕΙΠΡΟΤΙΜΗΗ: Ρο[ 0ΜΕΠΙ αϊαίε ΓΕ εΡΙ! 

Ῥοπί- [1ρεΓΙΝΗ, ΠΗΊΙΟΓΙ 4611 η ήαΤΠΙ1ΕΠεΥά σπαϊ. 
ΕΙΑΏΗ5 

Ἆοινα, (1.1 ἰπημαροπή ΠΗΥΠΕΥΗ υἰγ βοπε[ βάδεδί. 

ώς 



ΓΙΕΕΚ ΟΥΙΝΤΥΣ, 3ο 
] Καὶ θεσικους θήσει λα οἳς, χα) πὰρτ αππτζαἕ. 
| Εν µαχρῷ δε} θόνῳ έτερῳ ο Ὀοιδώσιται ὀργέω, 
Ὁ. Ὁς τε βιηκοσίων Ξλριθμζ/κερέάω σα ὤθφτίω Τιδέρι» 
ἵ Γει. χα ποζα ού Φίλοι σνομια :ὁσπ' ὅλα Πέρσας τν 
ι Αρέϕ χα] Βαουλα]να. βαλά δὺδὰ δη Τ τοτε Μηδοις. . Επόπ 
ἵ Ελα τεοιὰν ἐριθιῶ/χερέέω στίς Ἀθέγεν, οξφ. Ὅ Ταΐος, 
ἱ δις δέχο, οετίς ἔπειρ, έξὰ χερέδιω σα ωρθτίω, Κλάο- 
4 » 5 1ϱ .] η / 2 ον : | Ἑσσιτ αἱ: κος 3 βαθύτα(ον ᾠχεανοῖ τν. Ἱ.. Σε ον) 3 2 5 ) »/ Ιζετ υδ ρα πτνσυ ο πο΄ Αὐσονίδω αἷ ας, 
.. - / »ς/ 4 / ή »/ Ἰ ΙΓ Τεγτήκοντα δὲ οστίς χερεζιω θ:έ)Χβίραβος έςαι, Μέρών, ἵ 

ν ο) 21 } 2/ δε Ἰ / ο  δ [ Τράς 3 ΕΤ αυτον αἸακ]ευ ασ’ Αλλήλων Ὀπολοιωτα. Τάλέα, Ρο σι] υ--- Ἶ » / » - / 2 ρ Όθων, Εἰτα τίς ευσεδέων 0 ΕΤΗ ηζὰ Κεγας α)δρων, να. 
Οὐἵτε- | / ελ / ὃ, 7 ΄ / . | Επίωχιςος δεκο,τζω χερέζεω δείκγεσι (σπθ9δηλον, λίος. | ν «αἱ / /. ϱ ω ο ηλ αν, 

| Τε ο σζκηκδσιης χέερα/ης οτί σο ϱ2τον ἐλέγχῶν, κ 
0 / { ρολ / ος σἼανος. | 1]αμ κέωτο ὀξαφελή. {Ἡ ὃ αυτόν μόρσιµωνέσα,. ρα 1 | / ; / / / ΑΝ ΝΙ ν | Τέβαδὸς Ον χερέης τ΄ Ἄέφοθος (όρος, αυτὰρ ὁ τεμ "δρ. ῥ σος ῤ ν ὄροες ἡ ΜΕ. λ Ὦ λ » 25» ςψ 0ο Γ1 Πεντήκοντ δριθμος /ραρος (άροτος, αωταρ επ : 

' ὁ Νερεας, 
. : 



1ο4 ΣΙΒΥΗΣ. ΟΧΑς. 
Ος τε πθκηκοσίηέ χερέγό λάχον έντυπου ορχίω 

ηραῖα- Κελτὸς ὀρφρθα τη», αυτύδων ὅτι δηθὰΝ έῴα). 

νόρ. Μασαν αἀκελίδω ό :Φφάλδέαι λα άμειται. 

ΟΥ κονις Ῥλλοπθῦν κρύνάνέ νέκεω, ὃλλ αγέμείης 

Αίθεος ὤνομ. ἔχουσα, μετ μαι ὀ δν αἰάζὰ 

Αδρια- Αργοθόκεωος α)ήρ. πώ ολ ε ἐσσέίαι ὄνομα πὸνζου. 

κ Ῥσαι σι /πλράθλσον α)ὴρ, καὶ πολώται γοήσει. 

Κατι σι πλωάθάσε, πάμέξοχε κωαλολαντο, 

Καὶ Ώη (εισι λάδοισι πίσ ἐσσέ]αι ματι ποθότα. 

Τρος Ἔρουση, ὁ δὲ «πθέτος οψό «οίτήσε ἀπθρτων. 

Τείρομα! ἡ πεζΦλαμά κακέζωὼ Φώτν 9 Φριό 

λέοθα, 
ε/ 

Ίσιδὸς ἡ γλωςη νο) χθνσμὸμ οὓς τοῦ ὐµ}οΥ. 

Πρώτον αδυ ασ δες βάση να 3 πολυκλαύσου 

Νή αβαδες αὐζοισι, καὶ ο) παλθμόησι καιχα]σιν 

Ἐσσέ ολ ἡμκωτὶ των, ὁτὸμ ποτε λλδ λος οδο ση 

Γαια ἑλέω Αῆσπῖο ἑωοπηχῶν δέκα νἑ ὃ ἓ 

Ως ἁλύσει 40 πασαν νἐπαρδέοσφ δὲ βονπίσι 

Σιγύσα δὲ χάθαν γοῇηον χα) δὸζα, «Φθοσωπου. 

κτ Μέμ Μέμφι σὺ μὴν Ἀλαύσην αρ Αἰγόπ]ε (φ μέγισα. 

ὃν Ποδε δη μονάλωςγαήνέκςα]αμσας, ρήση 
Λυσρη, ὡς τεβοήσαι κ᾿ αυτον τερπικέραωλον, 

Οὐθανολη Φωνή μεγάλη ̓  μεγαλδιθηε Μέμφι, 

Ἡ τὸ πα λαι δειΆδισι βεοτοις αὐχουσα μέγιρα, 

[Κλαύσαι πὀργαλέη “ο πάμμορδε, ὥστε /οήσαι| 

Αυτο 

κ.δ- τε σσλη». 



. «ἄέφιεβαο, εεγ]είς [10 τε ἱπ[σηίεο οαρη] 
 Ορµήπο, [ηρφε μή εκεε[]οη ή 1η1ο Τά 

᾿ πα αρς υεηίοῖ, 7Η Γοῖα [ΕΥΕΓΗΥ {η αγά | 

.«44[6χ αἴημε ἀεεεη οιδίτος.Φσγρεία Λέμε, | 

'.4βίμαιυτ ΓΘΓΥΑ2 ΟΥΥΠΕΥΣ , ΠΛΟΥΙΑ]έσ Μο ΤἱσεΛΙΗΥ: 

᾿. Εεάεεοτ σσ. τεντεααθς [ρεοίο[α [1εβίτ. (ἀοίερη: 

 Άαη γή» ὑμρεγίο Μεὔγις ἀογηίμαία Ροίέη{ε : 

ενα [ο Η/1µ1, ομί οατ Ποία Ιἱοπαγίά ΊΟΊΊΕΗ, 

 αἷμς ηποπεΙαρΗΣ,ΡΥοβείαῃ: οἵ1επίῃ αά «Υή1ά. 

| 1 Πή[ε πες ε[[εσ1εί [αἴμτην {ε[ρημε ἰαεεησῆμε, 

ΛΑ ήοτίμης ΘχίεΥπα τεέζᾳ» εεἶἶμγε ῥγεγιοίήη, 
| Ε{ργ ἆθυεπίο ος] [ά1 ΠΟ ΥΊΕΗ βάδεῃΙο. 

ΕΙΒΕΚ ΟΥΙΝΤΥ5». 307 

Ρο μπε 4ΤΦΕΠΤο θαἰεα[μο ΠογΗίΠε ΡοΠΕ] Αάῑία» 
ὃ κ ο Ἡς ὃ ὠ ΏὨ[δο 

ΙὈιέές γοσΠΑΡΙΗ: υἳγ ὦ ορΗίή12: οηηηίά πο[οςξ. : 

Οπιπία Γο/ηΡογά οΥΗΗΜ.(Τες ΥΟΤΗΗ [471714 ΜεπέΡΗ), 

Οίῥις ἄἴ ΓάΛάευΗ ΡοίχεΓΜ Μεγ τήης 16, 

ΤοΥήΜ ΟΥ 1Η /εἶ]α., αμ Γγ[Είά Γαία ΓοζοΥζΟΥ "1 

16 {ρ[α [ογοΥ ἀὐμίια οΥαοµία Ρῥαμάεη». πλ 

ΓΡεπαίρίο οἴγοη Ίπια ἓνά ἰαεβη}ηιαΡι φας η] 

{απαάος ασεβημ!:αἰφε Πιαπίρης [εε[ογα” 

Δ{οπρβΙ τυίεῃ σγρη η ]μα ἱπερΥγήποί1 ἵα Μέ. ή ϱ)ῤ μα γω 

Ετες υἱζδ,υΗὶ ἆε εα[ο εἴαπει 65" {ρ[ε | 

ΓΕμηήπειρ πιάσηα.υοεε: Ο [οΥγήβύπα λάοπιρῥς | 

Ομ πιογια[ες {Π{ε εεἰεὔγαϊά /9ρεγῥὲ, 

[η[ογμπάϊα «ΥΗΤΥΠΟ[αΦΜε[]εύή, σα] 



206 δΙΡΥ 1. ΟΚΑ6ς, 

[ηηπογίαἷε ]}οἱ οοσῃο[ε/ /ΘΗ {ο ργά. 

Γρ δέ της ε[ὶ, ῥογαίηος ΠΙΟ ἱπήΥὁ 
{η Άα1ος εΓΕΠΙ1 φΜοπίάηι αἰμίπίρης υπέήος 
ΓΕ δα οεβα ία 1ος, ῥνοηε ΠΩ η η. 
γα, ῥομύφμε πυ(γ: 146ο ΡΥΟ αΠδης αμ[ι5 
Ταἶῖς βαβεπάα Πρ] τυς[ἰς, Ράπαςηε εμας. 
[411 Ε12ί η οἨ ἴη{εγ [εαος ογΙΕ υἶ]α ῥομ[ ος. 
Γκ τή ος ἱαρ/ά, πε 2! Γαπάεγο αἱ μη. 
{Γέΐενς “ἆσγριο 12ος ῥώς 1ο ἰσογο 1Η 
ΓΓ64ΡΗ: α ΕΧΙΥΕΙΗ7Η, φΗο ϱῇ6 βΗηΊαπα βηγα οἷξ 
[εβίπλα:[εά ἀμγαίφνεο, πιαἰ6ι γΊάἰή οΡρεγίώΠΙΗΥ, 
[γα ΗΗΥογ{άἱ οσ[ε[ἑής σσ" αἰΓομα μι: 

σον Γγουε 1} εο ἱαριάος σ' [όἷα απἠπια[ία, ίνα 
εωτο- {κ εἰ]ίσίομε εοἰμη:, γερίά:, ἀμιε[αφηο: 04ΟΥ 
Ὅπ λύση υ]]με [6ΥΥ1ο, Ππεης η μα αμ αἰΠίο πα ε[β. 

οζησμία πες [α; ϱ[] νεγῷ [ηµαεβγα γεΓεΥγε 
Λ{ογιαἰἱ [αθγίοαία ΊπάΛΗ.. 0105 41446 οΓεάΜΙΣ 
ΓΙηηπαηαφ ΗΕ ηΑΠΗ2 Ι4ΡοΥ, ἄς {πα μ]γία πηοπιῦ, 
ο ερερεγε ἄρος [μη , [άχους, πυεαμγο, 
“Ἔγευε[αϊρεμίο [αέΐοε, ίσπουε ἀοίάτος, 
Εχαμίήλος. Γμτάος, (οη/[Ίάζος 1ρΗή {η [η 
Γεζεγθιά 116 μή μη γα (ο 1Ηή/εγο η. μή]. 
ΟρρΥΙΗέμν 1ΓΡηημΗ σσ Κον: εοΗ[Ι ΙΤ ΗΕ 
ΓΠεΤΟΜΙή αἴμε ]ομὴ [γαπσείη, 4. εγομΥήμε, 
Τε φοή με 4ἰεχαπάγοα αἰεγίκ. οεἰετῷ” 

Νο» 



ο να. 

αν 2 2 ρε 2 

Αν ὧν όσες γης ές έμοι ὁπεαίθαις ο. μείνε, 

Καιτεκακζιωω) ιωαρς ο αλθραῖι εν αγ αθοισον) 
ἲ 

ὤν ο ' : γ / 

Ἑ σάς αὐτ! πρι τοία) ” Ἓοφον έΐνεκαι πομης. 
κα. 

/ 

Ούεπ 2) ον. ὃς άις ές μα κκκα ρέρσι). 

Εξα άσρων πεπ]ω ὠχας, ές Μθεμὸν Οξχ αλα ήση, 

Ταστα μὴν ρ αῳ Ότο ἔνγεστεν ὀξαρδησαι 

δή σατίω καιρώ, ὅτε αγ κς «ΚΙ αὐδρεο: έσουταν,, 

Αλλα {αλα πωρξσι καιχοί κακότητα ο. 

Ορράο αθαλα"σιο. βαρ υκτύπου, Ἑθανίώνος" 

Αντ ος 3 Αίδοις χαι κ) ὠςὰι λ9, νοκ 
λ “ο ./ 

[Ἴολλα αλ θλώσ]ς όλα Φοάμκλνοι, οἱς αλα σθον ὸ 
2 ον η] 3 / 

Οὐύνοις, Οἐκ ακοή ἆ γεµοί θέ εις σι ἀφορέό9γ, 
η] / ϱ/ ο / ον 

Εἰδωλωντε έκαστε, βρο 19 παλφωμαθ] γέγσωτα. 

Εξ ἰδίων Ὦ κο πω) χα) ἀταα- πελίων σηστνοιῶν 

Ανθρωποι δὲ αυτο θ τους ξυλίνοι, 

ἁδλκας τε, Ἀξυσνετε, χα ουρές τε κκάτα]ως, 

Ανόχους, χαφ «πυθλλωά βωας 

Γοι/σαντο κά τίκω γε πεποίροτες οὐ ζριότοις, 

Θ)μουιό κ) Ἔθις θλίσεται. χα] χθῶ]ετεα ρα λη 

Ἡρακλέοις τε Διόστε, χα] Ερμείας. 

Καὶσε οί Αλεζαλόρφα κλυτὴ θρεὤορα” 

Γη 

αἱ 
11γους τε, 

σσο) 

’ ορ 3 

κ’ ὢν 
εἰσου λθο 



305 5ΙΒΥΙ1. ΟΝΑΟ. 

Ουὑλ 6 πόλεμος τ . - 

Της: Ὑράρηφαιήης ο) ἆ ὡς ὅοσα ὁ ὤο9οῦεν ἔρεξας, 

Σιγήσει α]ατα πολιιο : καὶ ὀσΊμον ἡρὃρ. 

Κοζκέτ (0, ρά-σει συφερον πομα 
ας 

κ 

Ἂς 

Εμὔθνω Καὶ σζιω πασου ολς γαι 2ῇα) ́Ταλιθεποις καλθτεχνοις 

πες πω τ Αἱματί χα] γεχύεασι παρ Οκπαγλοισί τε βωμοί, | 
κότελνος 

Βαραρὸ Φρως αΌενα ρὸ ωπολυδε, ἠμτομάφερια λυοαπὼν 

Πα μπληδει ἠαμαθλδὸ ὂν α πα] ἕων σὸν όλε 962. 
{ 5.0/ 

Κω Ὁτ' ἐση πόλεων πολύολθος, πολλὰ χαιμιούσαα. 

Ὃ στο Ααπς ολη η δώρων οδρνων Ὅπὸ σζο 

Στεναι ιδ η κεφδλέο «Άρη πίπ]εσ᾽ επι 6λα γα/ής. 

Αυτος οἳ ὃς Περσων λάχε, Αἴγυπίοι ολεμάζὰ, 

Κτείας αἲδρα: ἔκ«χσον, 9λον [Δίον ὀξδῥαπαξ. 

Καὶ Κιοσις θε ον βασιλάς πεμφθείς ὅλαι τῶτο, 

Ώετε κδφν µάῖρον το έζατζω δειλοίσι βερίοῖσι. 

Λυτὸς σὶ οκ. δυσμν εἰστή]ήνεται ὀλκιτί χούφῳ, 

Ῥύμπασαν γα) πολιορκών, πασαν ἐρήῦΝ. 

Αλλ. τὴν ὕψος ἔχι κρατεθνη χοι/ ) ταρθος ἀηδὲς, 

Ηέὰ ο αὖ μακκάρων ἐθέλων πολη θξῤῥαπαξαι, 

Κακήτι τὶς τό εν ο) Ἐνα ρὸς βασιλάς Οπεμφδε, 

Πα, όλὰ, βασιλή μεγάλοι. χα  αἴδρας λρίσυυς, 
Εἶδ ὥτως τέλος ἔς-αι ἀφρτον αἰεεφποισν. 

Αλ 



1ΙΒΕΚ ΟΥΙΝΤΥΣς. «3409 
Λ/οη ορ[[αδί ῥε[]μ Πο 

Όλα [εα[ απτε [ρεγδε 

1Ο αεί ΓΜΥΠΑ οΥ 65’ γε 1ΕΠΗΡΗ». 

Λος ΙΡ ΙάηΙ [μαμῦ βοῖηρ ᾖπεε : | 

ἡ 

Ι 

Ἱα[αΡίσ με μα ΤΕΓΥΑΥΗ υή ΡεβΙήΗ οὔ1ΛΕΠΗ 

Φαπσμίπεφιε ἱπιοῖει, οτγής σσ’ οείδης ατα», 

Ῥατῥάνς, ἱπηιαΠὴς , Τδίο οἱοποηίο Γγεπιεπάμ,, 

{ησεπιεφμε(ήα [γμέέμ τμ» [γαρ αςΕΓΜΟ». 

Τκπς ετς υγός οἶέπα [εἷία», Γης Ρ]επα άογηση, 

Ροναδίφμε μὴ, 44 οπηπᾷ εοπαρία υεπη[Η5 
ΤτρεεαΡµ ἀοπίς, 44 Μ6ΥΥΑ7Η ΡΥοΠά (1άεπάο. 

(νεο Ρεγ[α εοπείηςεη!, θεί]ά ΠπομεΡΙΕ 

“σ}ριο, οεε/4μευΙΗ ΡικάαδίϱΗΥ ΟΙ 6Η3 

[7ιόΐμνα. στοκ (1) γηή[ς αἰμιηίωο Ηὴ, 

[-τ [[ο2εγείά ῥαγὲ ΊπάπέαΙ ηλογ/άῥης ασγή. 

1/6 εκ οὐ ρα(ε [αἱ υεἶοες νο]αδὲΗ, 
Τεγγατη ε[οἰαηε 62’ υα[Ἴαπο [πάἱεμς οπηπεη!. 
5εά ομγα τεγγ{δί] η ΙΗΗΗ1 ἀίγμσφ με παει, 

οσα ῥεαἴοΥ 01 υεπίεῖ ῥορμίεμη υἳ υγδοήη, 

Κεχ ο μιάα γα [οτι μη [ο οί Ε ἰ][ο 

ΟΗΊΠΕΣ εχεἰπὰοἳ ΠΙάσΠο» ΤΡΕ ΗΕ υΙΓοςᾷΗ6. 

δὲς βοι/ΠΗΗ [110 εχί[{εἳ ἀείπαε ρεγεπη”- 
ἡ 



3109 5 1ΡΥ ο πο: 

ΕΙ ο 1 οΥο ΕΙ (οΥ, θά ’ΊΕ ηαγγάΥε ᾖαεε[ 
2 4β11ήΗ6ΥΜΥΗ Μο [μῥ Ρήπαρε[αίηγης 
{ σεπμ» αα [μηνα Γογ/[αγωηι [οἱ αἱ ου. 
{οπή γα αμα [11 Ργά[οπεέα, ή κάμε[μιμγά. 
{ή Πηνοη Γπββγαι βΗΗΙπἠ "υπάς, 

Τε η Ρεγάση!, 0 δογος, 60’ Βαὔγίομα», 
Λ4. α[[ασειανφ α’10 εἶαγος, {016 ΤΟ 2Α2 7105. 
Τοἱα [ία ἱσηοαγάεης 44ΟΥ βία ὔεημε: 
1εγρα 1ο {η[ ΙϱΗΗ 4Μοπάανα, [ποσα Ρογβίε. | 
12 ε{εγίαηη ᾧν Ρο/ηίπος ὮΠαπεη, πυα/ία)ο σνυἰζεδΗΗ. | 
1.ε/δος Τοἱά Ρετεῖ [μάμ/η, ῥεμέρφηε Ρεγἰθίε, 
ὁ7}ΥΠάΦΗ6 ΡεΥ ῥγαεερς Ργοαδεης βεδίε: σσ" οί 
7 Τη 1ἳ η σημ [αγλανεεἰέργό φον Ρεγἰρἠ. 
ιβ] ῥαϊγία [οῦΗΠΗ ἠποεπαάία {ογιης, 
ταση ὀΓΙά ΠΠαρηα, 1. βσΗ/ οέσφηε άΥΡογε εχει, 
Εῇροι τε ᾖ, }οΙα7Η, ΗΡΙ 04Οἱ ΟΥ αεέγδα 
ΟΙῥς ἱή η Το χάπή υαα6πείῤς υἶμο, 
ᾗε[]ε! οὔ. 1Ο ΓΗ ΓΗ, αείεος ζ5" αὔλάγος 
Εχροης υησεμΏ 1.αᾳ, τά φμοά οἱεμογαί ϱ/]ηη. 
1 Γ0Υγσίαηη σγάμές ἵγα ΥΊάΜΕΙ, εοπ/]ά{ο ἀο]ογε, 
1΄ΥΟΡΙΟΥ 0161 [ομύ μμ! εο Ἴκβαα, 71/1 ζν Η[]ίο, 
β αγβαγα σοῇν 4θεο Ῥοπί, Ταμρίηηε ῥογίρκΗΗ, 
1 Γιαρίρρ αά ΡΗΤΗ ΡΥο/ἔγαίου ῥο[λαφίε. 
Τρε[αδοος [πό υπίο[μη [μη σον αμ, 
{επθρ ῥογά Γρ Μεης βοπαίπς 4εἶ]εγε Γέύγα, 

Γτἱήαμ/ 



ΙΙ85ΕΕ ο ας 

Αἲ αἲ (οι κροιδί ΔΕΙλΗ, τί με ζσώτ' έρεῖ]: ἕς 

| . Α όν πολυνιελνήωω ὀΔεγλών 

Βαρε ε φζδεαὐτολίέω Γερσων. εαῦ αλοήτοῖς, 

Και δήλου τοῖσι Ἀπαρον ὤ μέλλον ποτ ἔ
σεαλαι Εύα 

φησι ποζαμου ῥς 5 ρ9Υ Καζωλυσμο) ἐποίσει
, ο ὃν 

Κω ΤΠ ἱέρσας ὀλέσει χα) ὴ θηρας ν εν )Βάυλώνας, σενα. 

Μαοσαγέζ τε Φιλοπηολέμοι, τοξοισί τε πὸμί
ας. 

Α οσις ολη πυεἰφλεκζος έως νήσων σαλαιγ
ήσει. 

Πέργαμος η ὃ πάλαι σεμνή | βόδυδὸν ολότα|. 

Καὶ Γιταίνη πδρέρημον ο) α) Όρφποισι Φαμται 

Λέσξος ὅλη ὀνύσει βαθιὼ εἰς βυῤὸν, ὥς τ ̓ πολέοθαι. 

Σμύρακν κ «ρήμα ν εἱλιοσαμθ' κα {ζαχλιαύσει, 

Π ὁ ὁ όλα σεμνὴ χα) ἐπώνυμος ξωπολότ
αι. 

Βιθωιοι «λαύσοεση ἐιὸ 095) ο τεφρωβίσαν, 

Και Συβίέω μεγαλέω, χα] Φομίκέω πολύφυτο, 

Αί {ο (οι Λυχίη. ὅσοι (οι κακά μηχόμαπαι 

Πωντεςέπ ̓ Τώς μίτους η δας 1θβηε ὀλεγήνης, {. αυπ- 

Ως κλαυσοι σείσμώ τε κακῶν χα] αμαστ πωφοῖς, 
ν 

Τ{ω Λυχίης ἄμυθα, ο] Τζι μυεάπνοιω πο χέρσον. 

Εσαικ . δρυ δεμος όλος εἶνεχα. λύσης, 

: χα θν ὁ Διος ζλοι Ρεν, κα αρθοσεµευε. 

ΓΠουτον ὁλό, Ταύρων ” μεζω, χου ὴβα/ζα ρου ἔθνον' 

Κα Λα πίρις, δα πτδὸν» ἄν γάως ελα ρπξφ 

Θεαπαλίζω γώρέω ολ ζκιζ αμα θάῤυδίνην, ς 

- {.μέρο- 
Πζωῤοςῇῥ Φα νροις ΄μορφας κ

α γαι 6ο 

Γ΄ μή 
τις 

ο ο) 



3ἱ2 ο να οπ κο, 
11 6ιδὴμος Φασκων θηραν μορφας τότε λυνα). 
Ἑλλαδα Υ το{ζάλαμαν αλίζοισι ποιητα], 

Νέρων. Ἠγῆε απ Ἱσαιλίης ἰομιοὺ πληξφε τένοντα, 
ον / 7 ἡ / » { πε μεγαλης Ῥωμής βασιλάς μέγας , ἰσόδεος Φως, 

Ον (Φασιυ) αυτος Ζά: τέχεν , ἠδὲ πότνια, Πρν, 
Οκτ παμμιούσω Φρογίῳ μελίηδέας ὕμλους 
η ω ὦ ρ ΕΝ. ι / Ολα Έ9χοπων, Ὅππολς πολλοιό σεευ μΜητδι ζσλαρη. 
φό ζέ]αι οἍ, Βαδθυλάνος αλαλξ Φοερθς ὃ αλα/δης' 
Ον πὸυ τες ς-υγέοισι (4ροτοί 2 χα] πτλότες ρίσο, 

«λλεσεγὸ πολλοιό , χι γασεθι χάραο η κεν' 
Σ 5 ε/ ε .. Ες | ὀῄρηρις ἥμῶρτε χα] οκ μιαρῶν ἐτετυλτο, 

Ηξν ο) εἰς Νήηδων κ ΓζέρσωνΏᾷθθς βασιλγας, 
/ ναι λ ανα. σσ. / Ε]ρωτοις ὥς ἐποθησε,, χαὶ οἵξ κλέος ἐ[κατεὂηχε, 

» ον ον . ϊ Φωλά ων μτ ορ. κακῶν εἰς ἔγος αοξς, 
{ Κα εις να ν θτό τό Λύτον ὅλέν : χα) ἔφλεξε πολίῶς, 

γ πό κ / ε/ ε/ / «λασιό εἰσαμιογζας , οσοις υ/ησε διχα]ως, 
ι] ε 9 

Τόπου » Φανένζος »ἡ χάάσις ὀξέζυαλρη, 
Κα βασιλός ὤλοντο, χα) Ο3 τοῖσι) Δεν ρηχή" 
Ἑς ὀλεσαν μεγάλέιω"τε πολι, λασ) τε δίχΦΙοΥ. 

δς/ 3 / 5/ / / 5 3 . ὤκαν Αλλ. οταν ος Ἡ τεζατου έτεος Ἄθριψη μέγας αισήρν 

Οέ πασαν γα] καλή μάγος εἵνεκα, πἱμῆς, 
Αυτο! ρότον ἔθηχα) τ΄ εὐνδλίῳ ΓΠποσειδῶν!’ 

»5 » 5 »ς { Ἠξν ο] ΜθοοΟοΥτ ὤσηρ μέγας εἰς λα, δεινζιω, 
ων υᾶ [νι / ϐ Αὶ Ῥώ-- Και Φλεζὰ πουν βαθιω, αυτώ τε Βαθυλαία, 
οή6, 

4 ή 
ἱταλίμς 



Ι1ΒΕΠΝ ΟΥΙΝΤΥς. 112 
'. Επίάαπη, ΓοΥγιάς ἀἴοεης σεΕΥΑΤΕ [εΤάΤΗΥΑ. 
Ορος υεχαδμη! πο [γος ῥ ΓΥΗεβοεία, 

Ἱ. ΟΜαμάο εκ [ια[ία ῥτσεε[[μηε γμρεγη ἡβρηη Νετο, 
Ἱ.Λάασπα Τεχ ΠΠαΡΠΗ5 Γκογμ, [ρε 1260 υ1Ἠ, 

Ἱ Πμβρίεν (νε ρογβίῥοηι) Φμεπα ἄς ἶμοπε ογεαμἰε, 
{ λ4εἶ]εα φὶ ἁμία /1ού ΜἱαΥ1Ι6 οαγΗΙΠά [ηάεης 

' Ρου εαἰη», ῥετάςί πα [του , ππΙ(εγαπΝεβατεητεγη. 

|. 4μβισία Βαθγίοπε πια] ΥεΧ, Ρογγέριφημε, εῖ, 
κ 

(0/61 για[ς Ο1οΥ{αἰεν ο/Ίες οὔεἵε, ῥοπίφιε ας 
(μη 1οἳ οὗ οεςή[ο, ΓΗ οα[ά λαίγε[εεἰε[ μη, 

ο οπἡμσίρμεη με ῥατΗη μη, ΡΥΜΗ Η6 οΓεαΙΜΗΗ. 

Ετ λ{είος αµίεΙα τεσες, Ρεγ[α, σσ ααἱριῃ, 

Ομος ΡΤίππος οιΡή:, ἄεορ 5’ φ8 εοποἰαμ{, 
1ημή[α σεηΗἱ γλαἰα οοπηηιεΠΙάΛάο Ρ6Υ α]]ου. 

μὴ 5" τοηρίμηι ἀἰμίπΙ(η» άἱμεαί μη, 
Ετ οἶμει ἰσηί γα/έγος (ο ΡΜ βΙ1, εοφε 

Φοαπάεηῖος Ρορηίο», φ/ο5 8/1 εοἩ ερ]οδγα μή. 

Εἷος οΜοηΙΗ1 ΓΥΟΥΗΗΙ1 ΥΕΥΜ1 ΠάΙΜΥά ετέά{ο, 

'. Έετεσε Ρετίετε, ση 'Ί4Π[ΙΕΙΗ 1. «(ΙΟΥΗΠΙ. 

ῬοναἰάεγΗΕπασΠα/πᾳ Με υτΡεση, ΡορηΙμήλη με ῥο- 

δε Ο11 «[ΥΗΗ [γά1ο ΠΛάςΗΗ [μεεβί! ἴπ 4Ππον 

μοὰ [οἱΗ ῥεγάεῖ ἐεγγά οὔηΠΕΤΗ, ΡΥΟΡΤΕΥ ᾖοΛΟΥΕΠΗ 

1ρ[ι ἈἹερεωπο ΡΥήπΙΗπα Ρο/ΗέΤεΥπαΤΙΠΟ: 
τν 

1 εἠμεροίο υεπίεῖ [κάν ]ασπΗ ἵπ Ί1άΥΕ ΠΑΡΗ 
[ .} ἵη Β όν «ἄωμπηης εχΗΤΕΙ ΡοΠΗΜΠΗ, αἴη; ἔρ[αν] ΒαθγΙοπεῦη οᾷ 



ἶπ Μζξ 

ΕΙ}, 

314 5δΙ1ΡΒΥΕ]. οπαος, 
11ο Γ6Υ 1Η, Ρεν ΦΗ απ. ΡεγΙεγε [γε μεπεεν 
ὁαπέ[] ΕΠΕΡΥΑΟΥΗΗΗ [1 εἰμγαφις υεια: 
11 ὐεγο ἆμγος ῥαιτεγε[εε]ε[ία ἱαβογες 
1γγεία ἀἶσπα μὴ [1δ10, σ[εγίαΦΜε ἵῃ ο/1ηο 
{ οσπρηρ ογή:, ΜέΙήΡΗΣ ἆε[ογίά γαπεδίς ἡπ υή/ης, 
9 ῥτοργίμγι, φπία ἀε[εζίατα υέπεπο ες. 
ΛΊαίοΥ αἆμ)γοΥ) » 171 ΥΙ1411 ΓΟΓΕΥΥΙ 4 Η/Υ]. | 
(μοδί 1 υγδς Πο, ίσια, [οοίοία, πεαπάα. 
Εβδει υγῦ: ζ6Υ {6 ΡΤΟΥΓΗΗΗ Πρ γα | απλο, | 
{ως υιρεγζᾶ, αα γ{ραν ο ά{ά Γεβεδίς, | | 
1 εῆμε [Μάυκογε Γιῤογίς ἱαορηγια δέ αηέε, 
Γπηρίῳ ο) απ Ημ ς, σσ. (ΟΥ οε]ο ΟΥΓΟ {2. 
ΑΛ ε[ον πα, ῥοβιε (λεμε, 67. μία οΡΗ ΕΕ: αἴφε | 
φοἷα ( Ἰηφμς) ἐσο [01, Ποη [11 [ροναδηη υ[[]. 
ΡΟ (ι[ρενάει 166, Γουφμο, 
Λες ου υ[[ ἐπί {ή ΓεΥγά 10Π1ΗΛΕΗ{α ΠΙαΜέβΙΗΕ, 
Ἰτ ἠποπάς, Ππασπ Πο] ο ΜΗ 1} ος η χὴΙῥΟΠΟΥΟΣ. 
Φοἷα [οε]ε[ῖα ρλάηο, ἕτ ᾖασγαπιέῤηε ἡποαέεα [αηηηιές 
]αίαγρής ῥᾳδία [εάσς ἱπαγιαθε]ὲς ΟΥ6ἡ, | 

απο. ἆσγβΙΕΊμος ΙΓΟΥΜΗΙ «εβίογο ἀοίογον. 
-νΤοηβῥΙ άφογΗ α/ΟΥ, Ες σσ: υεγ[έες Ρίεπα. 
{1 Ργγαμηίά εν αμ άοἱ υοςς [οὐ ΜΕΠΙΗΥ. 
] 2} ήβοη τς οἶη σεμΗης υγδίς οοπα ία 1419, 
10ης {η ο1Π6 [ο νε πένη ἄν ἐηργοδί[αιίς, 
ο ἠνσηρηίς, [ατα ἀοίογς, 

απχϊίμαν 



1 Β Αν ήν Ντου», 

Ιπιλίηό 2α]) θ, ὖς εὔνεκν, πολλοί ὀλοντο 

Ἑδραίωνα ὤγκοι πισοί, χα) νερο δὴ; ο 

Ἔοσεται 9, νητοῖσι κοικοῖς κακο μιοῬήσαισαα, 

Αλλά λυάς πδρερημὸς  ὀλρις αἰαίνα ἐ ἐπ᾽ αυτης 

Ἔσσε σεται, λα ανα εἰς αἰώνας ὁπδρέρημος, 

[Σον συγ έωσ ἔδαφος, στ Φα ρμαλίδω πο ησας 

Μουχόαι ον (κο) )παιδω μίξι ἀησμος, 

Θλλυλὴς, ἀδικὸς τε ΧΑ πολι ,ὀύσμορε πασων. 

Αα πλυτ ̓ ακαβαρτε πόλη Λατιίδὸς αἱ αἲνν, 

| Μαμαό ἐκδ γο ρης, αγ Ἠρη αῤλδὲο παρ θα, 

Και ποίωμον) 1 Γιδοεά- ο. Ίμσ] σζιω ) αφ Ὀμκοιτή. πο 

Ἡ τε µιαιφονον μάς έ ο ἀσεοη δὲ τε υμών. 

| Ουκ ἔγνως τὴ λ ον θιζαται η 3 μη γδράται’ 

 Αλλ έλεγα, μόνη εἰμῖ, καὶ σσολείς α ὄὅ αλοπαξφ. 

Μιώ δὲ σε 9 ὁζοις πλύος ολς 99ος αἱ α]εν Ὑπάβχον, 

Γά οὑχ ἔτι σό σημείου! έτ' έσσεται «λοοὴ κείνη, 

| ̓Ως ὢ παλαι, ὅτε σας ὁ μέγας ιός ἀὕρατος ἆμας. 

Ἅγ]όνον ἄλεσμε μόνη» πυθὰ Ἅ Φλεγέροντί μι ὅσα, 

Ταρίαρίωτ οἱκησον ἐς ὥθου χωρο’ ἀησμκον. 

| ΜΝιώ 3 9 παλη Αὔγοπῆε τεζω ὁλοφυρομ! ἀτζω. 

᾿Μέμφ, πόνων ο χηγέ, σετε σιληοθεῖσα τένουτος, 

᾿ Ένσοι πυροιμίδες Φωνίω Φθέγζουται αἰαιδη. 

| Τυθων,ή ὁ παλαι δίπολις “κζιαθόσα διχα]ως, 

' Αἰώσι σἳγησου, ὁππωσππεώση καχοτηΏς. 

| γέρο ι Κουκ ων ̓ θήσσέωρε / πόνων  μβῄα” πολυ,θρίοε, 

{μείνουν 
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Αἰνοπαθης, πολυδακρυµαγής ! χήρα. αλ] Φὸ πλωτος, 
ΓΠσλυετης ἐλύν, σὺ µδΥη κόσλκοΙο χρωτᾶσα. 
Αλλ ὅταγὴ Βαρκη ώ χυπασ]ονα μφίθδληται 
Λάόκεν Ώῃ ρ υπαρ, μητ᾽ εἴζω, μήτε λοίμαρ, 

Τ ΩΦΗ, χα! ποὺ σν ὢ μέγα ενος: ἀλθλος α)ηρ 
Ἐξολέσἁ λαον. σὺ δὲ εὕκκατα Φαιᾶ βαλούσα, 
Θράωησεις δύσηνε μόνη, χα] πὐώτ᾽ πόξίσεις, 
Οωα ὃ «ῶ9σῦεν έρεζας αὀτσμων εἵνεκα έργων. 
Καὶ κοπετον οψοντα αλαιδξα. θυμιῶν έχουσαν. 
Συζωζω δ ολέσἀε µεγας Φα», Δἰλιοπὼντε 
Τά) 294) οἰκήσοισι βίη μελαλόγθοες Ἱδί 
Πεζαπόλ κλαόσει 3 Σ0η5 μιέγαλθαθε)ος α)ήρ. 

Ω Λου! παγκλαυσε τίς ὄξηγήσεται αζαο; 
Τίς δέσι Κυράύν µερόπων ἐλεήνὰ Φκκρύσει; 
Οὐπανσει οθρέωε ςυ)ρξ ωθὸς χα1ϱ9’ ολε,Οροψ. 

κ Τὸ-  Έστεται Ον Βρύτεοσι, χα) ον Γάλλοις πολυγεύσοις, 
Ἅσ Ωκεαλος χελοιδῶν σληρούμλνος αἡμματ] πολλώ. 

Κώύδι γδ καχότητα Οτᾷ τέχλοις ἐποίησαν, 
ἩἨνίκα Σιδδγίοις βασιλάε Φοῦιᾶ γαλιΧαγον 
Ηγανγυ σα, Συθης σληβοςπολυ, γα! σε Φο νάυσει, κ 
Αὐτη Ραέννη τε, χα) εἰς Φονον ἡ2κμονά-σε, 

κ’ Αἰ- νδοι μὴ {αρθότε :χα] ΑὔΤοπες μεγάθυμα!. 
ο. Πνίκα γὸ ἔρυτοις Ἕφχος λζογος αἰθδχέρωτος, | 
Εδὺ Ταὐροςτο διδυμιοις μέσον Μρουογαμιφιελίζη, 

ΓΠαῤῥενος ὀξαιαθάσα, χα] ἥλιος αφ μετωπω 

Πηξα- 

6θ)6,, 
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ηκὶῤος βείωτα ηιαἰμ, υἱήμα ο/ΊΠΕΡΟΥ «ΜΗΠΗ, 

4ηπο[α ο[[εέέα ο πημΠ( ΜΑ ἐν [οἷα ΗΡεηαη». 

Ίενηνα φΜαΜἆο [9ρει [ογάεπτέυε[εει αἱδηηι 

Ῥαγεετυε[εἱμσα, πο[(α πα[οἷυε υε] έ[]ε. 

Τβεδειφμίά ζαέΐα ε[ξεμα ταπία ῥοτομεέαὲ ἀίγο ας 

Ρεγὰει βοήιο ΡορμΙνα: 1 ΡΗΙῖο ὑπάμία εοἶργε 

1 σερν [οἱ ἱπ[ε[έο, σσ’ ῥΥπαΐα αέρα | 

|. ἄοαρίεν Γαδΐμ, 4Η άΕΗΛΗε [εε]ε[ία ῥαιγα[1ὲ. 

 (οΥπΕΠΙΗΤΦΜ6 ΓΗ! Ρἰαπέβα», ἵσπαγα ῥµάογή. 

᾿ὄγεπεη Ρεγάεἲ υἱγ ΠΙάςΊΗ» : υἶφμε [αῥαέέα 

| Τοῤανώ -Ειῤίορητι πἰστό ῥαθιαδί(ηη Ιπάδ. 

᾿Ρεπιαροί: [Πεβίτημε 5ος υγ ΤΟΡΟΤΟ ΠάΡΟ. 

ο Ο 1 ΡΥεβείηνα, 4 ΕΠαΥΥΕΙ ἔμα ἀαπιπα: 

᾿Ομὲ τε αμίεή1 (.γΥεπε βογηίπη πηή{εΓαΡ[ε Πεδιεξ 

ΛΝοη υπφμκαη ἀεεγὲε εὴ[ο εἰδὶ ῥετά τα ἱμέέκ». 

| ]η (1ἡὴς αμγο ἰοομρ]είδη», αἴημε Ῥγλαπην, η 

| Οπή, ΠΗ]το γε[οπαβὲε [αησμίπερίεπηε: 

᾿ ΟΜἱρρε ΓΓἱ παιώ {ρ[; Φ4οφΗε ἀαπηηα ΓμΕΤΗΠΙΗ, - 

Τα οηι δἰάοπί]ετεχ Ρῤαμὶκ (α[ίεα ηΙς) 

ον Ασηηίπα ᾗε δγΤία (εάν κίε, ἔεηε ΡεΥεπηΙ1. 

{ρα Καμεηπαφηε αἱ εφέ άμχ εχ ΗΕ. 

Ργα[βαητες απἱγεὶ νΦΡίοΡε, [πα μεβαμεῖο. ἵπ ᾱ- 

ο Ρει[γήησε! 6173 εαβΓΙΕΟΥΠΗ οἱ] αχ, ο. δα. 

Τα σσ [ή επ Μάο πυθΥ{ΘΙΝΥ οἴγγηρο, ον 

"Ετνίησο α[εεπάεη», 65 ζοπά τεέέηρ αέ 



315 οΙΡΥΙΙ, ο, κο, 

δοἱ [ΥΟΠΙΟΊ αμ ζου Το) ῥειάσγαδἠ Οἴγπρηνη, 
«4τάογεἰησεηί ᾗα σγαΡίτ ΑΡ κιῤεγετείίως, 
«4ΠγογΗΙΠΩΕΠΟΝΜΗΗ οεΤΙάΥ1ΕΗ [γσαί, υΕ οπής 
]παία σᾳ. ΕΡΙΟΡΗΗΑ τεἶ]ν 6οη/1άα1 {ῃ ἐσηςς, 

Ἱπζο 4 4μσφμο ἀορ]ογά τη εγ{ίᾳ Γαία (ογίπιῤε, 
λίρας 10Υς ΕΠΙ ο (ἐΠάο [/απιίπε Ῥαγος 

{ομίος ἀθάμορη! Γαἱἱά είτε αι [ή ΦΙΘΗΤΕΥΗ, 
Νειο. {6 [ογίο {11 [ηῤ/ήσιευη, οι υἱθοαΙ 

Ο//ΛΙΡ0 ψ, Γέγγο ϱ1 ΥΗΡΕΙΗ ΤΗΡεΥΙΕ οἱήη, 
|  αρίτημιε ο ά1ε [αγ ο). 
Λ/ασι [26 Αμὲς υπί πυίγος σου]! ε[αομαι, 
(214 Ροµ{Ε γερή ΟΠ ζζοΥΗ1 10 ΡΙΟΥΗΗ. | 
Ριιπιᾶ αμίάξς εΠδ εαρίΗδ.οιπα {α]εςτακἰσίς 
Ππ{μῖοας εχἰπιἰς αίς ἁαδίι ειιε[ίσις, 
Λοσν υεζπ[άἰ εὐηῃε λα} οηγα ΡΑΥΕΠΕΜΗ, | 
Μ/άσυήιάΠΕΛ{ οµηόἷος ῥοήήπον οράοι δ,1είμεσμε, | 
ΓΕ γοβίεγ ψιασπά υγδε, ϱσ' βοβηΙή υγιής απ, 
Ῥγοπίζά 4 οςι /Ε/1ΡΕΥ μγά Το] ο τά ΓΕ. 
{πεοπίαης, Ρῥεύμετ[θ, Ὕια οἰγομΙατο Γαιἡ, 
ο; ρίμηημιο 141, ΠοΥ 14 [με οχί {η ρεης, 
ο ΩΡΩ ζη[εμ/[ά γε; 

1 τζεπε[ω, αγ, ΟΙΤΗ ο (αρ; ἵησε»: 
(μή εἱδί μή ῥοπευμήε ς (11503. γα[ΟΓΗΥ 11Η ὲ 
{πο 115 ση ηῃ Γγοχ ῥικαρια(μοξ ών 
ΠΚ Πο 

Εερο 
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Πμξαόο ζωνίω, ο αἘιπαμτ πολον ἡγεμανθση, 

Ἔρσεται έμ ρησμος, ”. γας αᾗ ῥεθιον ἄν γα(α!, 

|Ασρων οἱ ολ ια; άμ {οἱ6 χαινὴ φυ στο ὥστ' πο) λέοθα 

Ἔνπυρι ολ χαι Ἓθνα χα]. [νδών 29 Αἰλιόπτων τε, 

Μυρ» 9ου Ὁ συ Κοειυὸε τον 9) σοἱ λυχςοη λε θρ9), ΤΙ Κο- η 

Ἠνίκα γὸ σρεπ]οισι αῑτοις μιοίραι τειάδελφοι ών | 

ἘΚλωσαμᾶναι Φα λριτα δδλῳ ἰαυμοῖο παρ ομϕέιο, Νέρων, 

᾿Αξοιση µετεωρο, ἕως ἐσίδωσισε πλρτες, 

| Τον πάλαι οκκγ γατα πετέω πολύηλατὶ χαλκῶ. 

Κω σίω γα1α) ολό, ὦ κο ὦ ῶς σθστέλπαι. 

| Ἰέτω τω γρ ζι δῶκε 9εὸς μόνος ἐς τὸ πποιῃ στι, 

| Οἷα, της ὁ σοὂτερο τή συμπδύτων βασιλήω, | 

ρώτα οὖν ου πθιοτὼν κεφδρὼν στ ἡπληγαδὶ ρίζις πρ 

'Στησαμλνες μεγάλων ἑπεροις δωσει απαισαρθαι.’ | .Ἡ 

«λετε φαγνί ρχας λδνέων Βασιληος ἀλάγν. 

.Τασι }δ α) α).Ἄρφποισι Φόνος ὃ) δείκ(ατα κάτα, 

| Εὔεκα τη 6 μεγάλης πολέως, λαξτε διχαιν, 

| Σωζ ο δά αλ] πλυτος , ο) έξοχος εἶχε διοία.. 

Ασατε κ) κοιχοςαλε : καχαις αξικείνλυε χήραις, 

ΙΑ .. χι] καμιφτοίο,ὰ 4) αἰκθορπει μέγα τάρμα 

| Βλοιπ]ωνῶύης κἶσιως χα] ας Όμβνην παλι μέρη | 

Ύδρικακων, χα πήκα,χα αἱ ο). ρθποις μέγα τέρμα ͵ 

Τις Ἆ θροτὸς ἐποθησε, τρ ἔνδόλω ὁλαλεπήνϕ ἡ 

'Ἐνσοι τς βασιλά» σεμνὸν βίον ὤλεσε ῥιφεί 

Πάτα κακώς διέθηχας , 990 τε χαΚΙ κατεχλυσας' 
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Κα [ο σν Κόσχκοιο Καλα] ]υχα ἠλλάλρησα», 

| Εἰς ἐθὺ ημετερέω τυχον ἄσατα (ιῶτα (ΟΛ ΟΦΑΝ. 
|. Πας 3 λέγὰς "πτείσω σε, χ9) , εἰ τί σε έμφομια], αυδῶ; 

πλ | Ἡνποτ ον αἲ,θρφποίς Άοεμ,ῶὸν σελας ἠβίοιο, 
απ | Σπειρομθόης αχ ηγος ομιοσσοιδὸΙο πσθοφητν 

ΤΓλα στα δυ αὐσα ὅέσα κοιλον πομκα πασιβροῦισι 

Φαμετο, χα] ωθούθαμε, χα) ἡμιέροι πα σι ἔτελλε, 
Τ5 ὅὶ ένεκεν φενοθέλε, καικῶν οὐργηγέ μεγέςων, 
Κα Ραμφη χα) σπενρος ἐλά΄σεται ἡκκα χείνῳ, 

Αρχή) καμάτοιο, χα] αὐ,θρόποις μέγα τέρμα, 
Ἑλοπ]ομδόης κζίσιως, χα) βλαπ]ονθόπε παλι μοΐρης, 

Κλύζιπικρῶς ΦήμΗς δυοσηχέ ο6 αλορασι πημα. 

. Αλλ οποταν Περσῖς γα] Ἀἠπόοοίτο Ἱολέμοιο, 

Λοιμοῦ τε, συνά χηστε, οτ ἔοσεται ἡματ] κεήῳ 
αἱ μμ 1έδαίων μα κέρω! θον Ἄλλρος ἑθουιώνων, 

ος Οἱ) Φβθαιετάοισιθτᾷ πολι ον μεσογα[οις" 

Αι καὶ Ιόπης τό χος µέγα χυχλώσαντες, 
Ὑψοσ αείρονται ὦγθα ὀ νεφέων ἐρεδενναν. 

Ουχετὶ συριξἀσαλπιγξ πολεμοκζρνον χο), 

Ουοσ] Ἐλπμσ/νομδναις πα λόίμιας έἼθροις δγολοκώται., 
Ε ὅρηνή Αλλά, Τ Ἐασήσει τε χθικὼν α]α)ι (ξόπαια. | 
πα Ἑἷς δὲ το ἔοσεται αὖθις απ αέρος έξοχος αὐηρ, 

ού παλάµας Ἡσλωσεν ἔω ἔύλου πολυκάρπου 
Ἰησοίς ὁ Ἑδρα[ων ο Ὀλβίσοό ; ὃς ΠέλιοΥ ποτε σήσεν, 

σο 

ᾧ Ναυμ. 

Φωνήσας 



ΙΙΒΕΝ ΟΥΙΝΤΥςΕ. 411 
Ε, ρε Με Ρηοργέ ΗΜάΗΙΕ ΙΠαςβίλα Πηπάέ. 
| 1η {έτος πο [ές βκε πιοὐἰ(ή οδ//ςς δν μη. 

0 Ρ αζζο ας ΕΙ ἔρεήμα 4έβο αοάϊ 14 {6 

ο ο μία “ερπεπαο, οἱζο Οἱ 141 {πε 
' Α1ογία]ες ο/η εἰ ΤΣΗ [11, γα άἰαἨ{θ 

Ἱ 1 πήῃο εοπεογάέ υαίμήΗ : ο ἶθε ς 1461 
νο σ φΕΠΕΥΙ σα άοπ» δρ σμα [1ᾷΜΟΤΕΙ 

'. Εχηδε, 6σ'ρειρέδα!, σσ’ σης ογέα αἷςι ϱ[ῖ. 
| Έγσο [ΗΗΛΟΥΗΠΗ υΙ [1 ηπε ο1/[ά ΥΙΑΙΟΥΗΤΗ, 
ων «ἀποπίεπε Η]ῷ σἰσαΐμρ [μέζμρημιε ἀλεῦι, 
| ΡηΙπΩρΙησαφΗο πα ᾖ πηογίαἰέρη» εχἰγμο {ήσοης, 
ΟΕ ΠΑΙµΥά η 'Γ αεί υἱβίαἰά οΤεΙΕ. | 

1 τή/ᾖοηη αμαἰ[αγιαγε, µε πλογία ρε αἴτοκ. π 1 
' Ίεγωη οσα ῥεἶἰς ἑαη [οή[ίεα (οΥΥά εαγεδές, | 
Έερεβε σσ" επ : ΕΗΠε ἐ]]ο ΜΕΡΙΡΟΥΟ υιοξ 

' 1μά«Η/Η ἀἴμηη σέπµε, 5" εεἰο[ζο θεα Μη, 

' ΟΕΡΕΥΥΩ ΥεΙς βαβίαδΗΕ [ΠΙΡΗΕ νΥΡεήι 
12Η ήπαγε, 62’ 'παςό απηθίῥµηΙ πιαίδη»υ[ με 
ο 4 Ὄμρεη, οε([αν (άησεπίο ο ΗΙΠΕμύο». 
 Λ/οῃ ἱαηἨ τε ογηΙδ ο1{ή ἑύα ῥεἶἷα οἰοδί, 
 Λύοπ ῥοβοεπαπέῥε ος 5 ΤηΓΟΥΙΗΙΟΜΕΗΥ. | 
ες [16ΠΗ 1/4 ὁ ΡΥαεἶαγα (γορβαα ΥΙΑΙΟΥΜΗΡ. | 
Εκήβεφιε ο[γη ζ/άαηη υἰγαδ ϱίβογο Ργα[ίαης, 

(ο ης: ο α ο{[1εηα1Ε ἴπ αγβογε ῥαίηιαρ 
'Όρωσαρ ἐοῤγ, ἰσιὴε οί {/]εγε [οἱ 1οβια, 

' 

- 
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Ροή: ποῦ ἀείῃ Ρε (σΥΑΕΑΡ θᾳσεβαΡίίμγατµα, 
ΓΡΗΤΗΣ, αἰγαηι 01 ευ ἵπ ῥρεέζογε ηεπέεῖα, 
ὅεά Λα ΗΗΓΗΥΗ ἀεεογαθΗπί εσγερή τε, 
ΓΕηού]αϊα ο ορμή 21 οί {ή οσμή, 

Οὐιπίσορζηε 2εο [ααή, ῥγεάδηρηµε αΡΗΗΕ. 
ἔκ Ρατ δε παν 4 μἱζ/πΦΗ6 ΓΜΙεγε αῤογο», 

Λ4μἰιορἶμγα 'ιαἰν [1 ῥοηα ἰαία ΜΟΠΕΡΗΗΡ. 
ο 4εια η εργα αἱ Πῃσμα η. ἱεεετε [ςε[ε[ίαμη, 
(ε[αδηπε ἰπίεΥ [ε[ο πια [εαλέῖα Τέβενγον 

ὥσημε 4ΡάΟΗ1, ἆοπες [41 ΠΙΜΙαΜἱο ΤΗΗΠα{,. 
Ίσποιρ εχ//{εΓ-υεγο ἄε πηΡίρη» ππῥεη: 
Λες ἑατα ᾖομλήπες ΡΗΙεβγάΡ εαγροηετεἰἰμηή αγέίαι: 
Μες [αΕἱο ΡΥΟΥ(ΗήΗ βεε, Πες ἀἲα[ίο, ἄοηες 
δΜ/ογύπε γλογία/ές ΛΗΗΛΕΛ φσά εμηέῖα σηΡεΥηαιν 
“ΤΟΥΠΗΥΊ, Πέῆμε πα ΠΟΥΗ [ὐ]οδία εοἰαη(Η, 
«4μὲ οπής, 4μὲ υΜΙΓΗΥ,ΜΟΥΑ Π1ΟΗ/ΣΥαΜΙΕΡΟΠΟΥΕΣ 
Οπίῤηε ἔσγριη» βμ, [αιμβηπεἰαδε]ή. 
δαμέία [εά Εργα οτε, 6" [ογεῖ οπαπία τεἶἷε, 
Ει αεγμρε ῇΜΕΠΕ ᾖαμἱσες, Μήσμαφ μα, [μαμες, 
Οππίδηρ 7’ ὕν[]ῷ ας ἱπηγηογλα]ε [εατεβίε. 

Οι ρρε 
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| Φωνήσας ῥήσει, τε κοιλή ὁὶ χέίλεση ἀγνοίς, 

Μηκετὶ Τείρεο θυμό», μὴ ϱἡλεοσιμέγαφρὲ | σὺ ἵν 

| Θέ υής, παρισλε]ε, μόνῳ πεποῦηνδύον αλλος, κε 

᾿Φώκαγαρον,  σιμφον τε Ὀσλοο, πεπολνμῶνον αἲ ἄγλος, 
| Γ δοία Αρθλεδοα, καιλῆ πολις, έτος ύμνων 

| Ουχετὶ βακχό-σα Γεροῶνθδνα, ποις ς ἀκαίβαρτος 

᾿ Ἑλλάωων, ομόθεσχλον ο οήθτοσυ ἔ ος 

Αλλά σε υδαλίµοι παιδες θθζεμιήσοίδι, 

Καὶ μούσα. γλὠσδα]ς αγίαισι) Ἐλπεήσο]ίαι : 

ΓΠαγζοίαις θυσταισῖ, χα) 4 ογα]ς οφεοτμοις. 

εκ μικρα σότητος ὅσοι Κακά τοις ὑπεμεναη, 

Πλείοια καὶ ) ρθρο έθτα Ἴκαλδν Ἓβέωσι δχαιοἱ. { καλὰ 

Οἱ δεκακοὶ σείλαυτε ἐ ετε ̓αλερρ, γλὠοσὸμ ἀθεσμίον, ἴξοισι, 

Παρσοήαι λαλεοῄες ολαλίίον Θ)ηλθίσιν - μα | 

᾿ Αὐτοὸ 3 κρύνοιση, ἕ έως κθσχιος Ῥλλαγή. ο 

Έφαι ὁὶ οκωνεφέων ὄμθρής πορὺεαἰδορθύοι. 
| Κ᾿ οἕκ ετί καρπάρσοισι βθοτιὶ έχω ἀ,λλον ὁ Οσο γης 

᾿ Πωτα μδὺ αἲ ο. Υ) αὐήῥοτα, α- 2θι οήσειν 

Τον αρύτὴμη πδύτωνλεὼν ἀμθρρτο, αἱὲν ἐουΤαὲ, 
| 'Ανιθῤώποις ονηζρεόι χα] µυηκετ! Όρητα )λαίρφν, 
Μήδεκιώας ὃ στα, ἁ Αἰγοσῆῖου κατεδειός 

Σεμθιωψ σομάτεοσὶ νέοι καὶ χέίλεσι μβερι. 

Ἑθραιων ἃ 3 αθῶν αγί ές, πλύτα (αδε οἳ οἶδει 

Νάμα ̓ μελισμγέος οὐπο πέτης, κα) . γλὠοση, 

ζω λα. ο) ἁμθρόσιον ῥθόσει πότεοσι δικα[οίς, 

κ 



234. δΙΡΒΥΕ1ν 91 Λό, 
Εἰςένα νὸ 2λωετηθοι 9εὸν μόνον έξοχον ονται 

«Ἡλπισαν, θ-σεθίζω μεγάλέω χα) πίς]ν έχοί]εο, 

ον 

Χα; της 
ή / 

Ασίας. 

ω Τον 

Ἐφέσω 

νά 

{,ὰς ὃτε 

«Ὁ Κυ- 

ές. 

Αλλὰ τί δή μοι («ὥταγόος (οφὸς ἐλυδλίζ 

Α ρεί δὲ σε Ῥλήμων Ασίη καζοδύθοµα] ο βώς, 

Κωα2λύος ]ωνων, Καρωαν, Λυδων πολυγςύσω». 
ἂ δἳ 

να] αἲ Σαβδει, αἱ αἱ ὼ πολωήρνί εἸ θάλλις: 

Αα] Λασδίχειω Καλη πόλι΄ ὧν πολόαῦε 

τμ ὀλλύμθμαί τᾶ 0 εἰς κου διλαρθεἴσα. 

Ἁβοσία τή ὀνοφερη, Λυδωντε πολυγύσων. 

Α μτέμιδε σηκὸς Εφέσε πηγρυμλλύος,Ἠ 

δα ασμαη χα) σεισμιοῖσι ποθ. ηζέ]αι εἰς όδα δεμόιω 

[ας ρέωης, ον γηας ἑλπκλώζριση ἄέλλαι. 

Ύπ]ια σι ̓οἶζ9 Έφεσας κλα/έσα παρ. οθαι., 

Καὶ νήον ζιντᾷσα τα τον Οξχέτίναιέζφοντα. 

Καὶ Ότε λες ὀτος ἀθθιτὸς, αἰλέθι να[ων, 

Ου6 νου «ῤησηςα ΡΜ κν τ χρτος αλώγβοῖ». 

Αντ ὃ χάμδνον ο. ἐσσέ]αι , μη ταδε, 

Καὶ τε δη µετεπειτ ἐσέ]αι α)δρεοσῖ βροοἵοἷσι, 

Εξολέσιι ὴὸ πδρίαν αλαιδἒας υψικέρανοον 

Ἀροντη τε ,σεθρπα[ρτε, -καραωγοί6 τε Φλεγέδοισ, 

Άνδρας δυσµενέαν τε πι ὡς ασεοὴς ολοθρά΄σει, 

(οτε λδωφν νέχωας κ «της πλέοναν /αμιαζοιο. 

Ηξφ» δὲ ο ην ἕον Χλ, αἰώσα Λυκούρηον 

Εις Ἐφέσοιο πυλας χα κατη ) μβλλονόλήπαι. 

Κύμη σἱ η ολ, σειρ Ἰάμιαισι ρῖς 9εοπγά-οοις 
Ἡν 4 
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ϱΜήΡε ση, σομέίογε 1.ρο, Ρικ[ίάη µε [οἷο 

Στο, πάσα με η ΡΙεΙάΡφ Μο βάθη. 

Γον Φμίά (αμά6 [αρίες σηΙρι /μς σογί ῥως δὲ 

Τειει 4μα {η[εἰία τγ[Ηἰ ἀερίογο φμεγεία, [η Αάά. 
1οη ΗΕ ΦΕΠΗΣ , (.αΤΗΥΙΦΗΕ, «μΤοφµιε [ρα/εηίΜήι 

1 άογμη.. ϱον Φατάἡ, ρε ΠΜ ή 1 γα[ἰρ αππσηα: 
Εβομ Πιαοαίσεα, υτό» ϱη/εργα:ΡεηἱδΙΙᾷ εΓσο 
Λ4οιίῥηρ εεν[α Γεγγς, η Ιμση με γο(α έ]α 
Αα εαἱἰσιποία 1 γάοτάπα αὔτοα; ΡοῖξτΙΠΙ, 
4 ΕΡΡε{Π ᾖγμέζωπη [λἼαηα πογιί6 [απηγη, ΓοΈρλο 

Μήοιΐδης 6σ' να [ο [ῥτοΥ γιαΥο[{άοι βία, ο. 
Ῥγκεερε, υΕ η αΜεε ΤΗΗΡΗΕ[Ι φαπάο ῥγορείία. 
«4ΕἱαοβΥγηΙάΡ Ερβεβς ουμῥάτ αἱ Πο Γηπάει, 

Ειζμοά ογ]! ος Γεπηρ[ σεπιερῆάα Τε ΗΙΥΕΙ, 

Τη ες ἱπαΙσηαης «ΙΟΥ», η ΦΙβεΥο ἄεσεῃς, 

Γη ιπεργααρίῃου [εείογα [00 {εί ρεγ υγεῖ. 

Ῥγοσφμε ᾖγεππή σἰαεἶε[ιεί {μπε [επερογῦ [ανν 
Τ{πςβομιίμος Ρἰασἶάα Γή ά031 γε μ1είε [ΤΜΕΠΙΗΥ. 

{ΝΑΥ1 ϱα1εΥ ούημ{ροῖεης [ϱοἰεγα [ος οΓΗΕΙ οπ/165, 

Γμίρηγεφιο, ὁτ ο/η. Παρταπτεῷ είπε ο ίγκς 

 Έκεγορης ἐν, σσ ἀοίοης Παριείο[ος, 

Τοαφηε (ο[ μη έἷου Ρίμγες Ρογίαδη αγεηή. 
Λα υεπίοξ 400 ὁ7ΙΥΠΑ, {ή ρογάάο 1)οησΗ 

ο 4αρογίς ΕΡΡεΠ, Ροτο ππασή {ρ[αροτ{ί!. : φ ο 12 κ ω. 
(ιά αμιό ἀεηιεῃ», οἳ ταν η παήο [γρ ΩΙ ο 

«λ 14 



226 ΞΙΒΥ1ΙΥ. ΟΚΑΟ. 
1η 1αΙδς Φήμμήι, [εεἰεγαΙοΥμΗΊΦΗΕ υΗΟΥΗΗΣ 
1 οἱεέίζα, ρα ΓάΙΙΗΗ [αἱαΡίε η «ἰρογά ἀεὔπεερς, 

{ον ἵπ (µΗπαἡ τεπιαπεΡἰΕπῃογίκα Ὀρρν. 
Τε αάμεν[α [η] Φεφεμίες βετρειἱεηίηή, 

θείος ΠσαµΠη παδεῃς αία |αθογες το]εταί(. 
Δά σεπ» μία Οµπαηή, σένηηε ῥΤοΙΕΥΜά ε[ᾖ. 
ΓΠΙπερο[ἔφιά ὑᾳ εἴπογες [)οτί πιαἰα ΓεΥΥά ΤάΚέ 1, 

Σοἴρη». [.ο[ῦο {η [γ]άση μη ῥεῖ [εαι]α ἴοῖα Ρεηρίε. 
ἑλθης Εροτες ΟΥΟ}Τά υέημ/ία Ὅτδι ε (ειπε μαχη. 

Ἠίρα, Φοἱάημε ἀθμιὴν ΕΠ]ογα ϱ [ῥαείο[α ῥομά, 
5εᾷς φΗἱά 1 ΜΗ {μέχρ Ρο(ίεγς οέρί[α, 
(οππρἰαπαἰα ἑάεζή αά βμηηίπα 1 ΡΕΥΠΙοΔομΙή. 

Τήρο- ΄ Ρετο[α ὅ Τηροίμ Λ{ααάγί αἆ [μή ἀππρξ, 
πλ Λοζμγηῦ υπάίς γορ]εῖα ὑπ Πτογή οἵα, | 

Ο/ΡΙΠΙπο Ρεγῶοἳ Με ἱΠ/Η1 εοπ[ μή 16. 

Λ]ούιευἱάπαπι Γβαβὲ υα[ίατε νοἱεπίεῦε 
Το 3 

Μια ΛήΠἱομήη γη ο[]οι αἰοἶοδί: [ο αδ αἷιο, 
«4 ερερῖῖ φΗοπίαηι Γᾖαβ [αἰ]αεία αἰέδα, 
(ο[ὕμ παμε υἴγμηη ργµάὄό, εὔγάπλφο [αδαεεα. 

Ίαγος ο οσΙΠΙΡαΥΕΠΕ (ΕΠεΓά Γείγά αἲφ με Γεναςί,. 

να τα ΠηάΘ11 0, [μα 4ο ζεγείά Γέταή1η». 

{Γ]αΠε οἴεπΙήα ΡΥΙΠΙΑΥ1 ΠΟΜΙΕΡΕΥ ΠΙΗΠΕΥά ΠΜΗ1ΕΗ, 

ΙΕ υἰάεα η ος αἱ ίπο Γ1ΗΕΥΟ ΡΙΗΥΙάΥΗ 

Αάογιαίρη βαπε έ[[ε, 1. εοΡγάοεί]εχεήαπεε. 
[η[είας 



.Καζτ α)έξοισε ὁμοὺ αλάτι μλνού]ες, 

΄ Ἐϊδιήον σημείο έχων αἲῷ ὧν ἐμάγησε 

Κυ /2ὸ δήμο: χαλεπόό δη ) Φύλον ἀηδὲς, 

Εἰ οτὸν ἔξοισι Κοικζιο να τερωθόσαυ, 

Λέσβοςέ ἐπ᾽ Ηδιδόλυον αἰωνίον ἐξαπολήται. 

Αἰώ(α Κορωσα. «δν πὸλι, παύεο κὠμζω, 

Και] ἐαρπολι λα/α μόνη πλότω µιγόσα, 

Εξάς ον πεποὀνχα, ἐχφ χώρου πολύδακριω, 

Εἰς σα, η χσαμὸρ φορα χθμσι Θμβὂυτο. 

[τέδοφυς Τοαπολίς τε παρ ̓ὑδοισι νλα]αίφροιο, 

Κυμασινυκτερμνοῖσι κ) πο) ΠοΥἱ πληρωθίσα, 

Αρδάω ϱξολέσει σεθτοῖο ποῦη τε σφθδιοία. 

Μν μὈ ἔθιλουσαυ ἐλάν Φοίου τίω γάίτοια ρε." 

Μίλητον Ῥυφερώ πολς μμ πότ ̓αλωζ), 

Α)θ ὧν έςλετο τᾶρ νφοίςν δολδεοσὴν ανν 

Τ ζω τε (φίὸ αλδρων μέλέτίω κ) (9 (Ἄφροία βκλίω. 

[λοῦι πα Ἄθετωρ δυφερὴ αδοή τὴ πολυκαρπω, 

ἱόδο]α µε νάλ], ἵνα σεις γλώμας Ὡπδώμὸν 

Ταντίω ΣΑ Φερτέω ἐγώ θεος 3 3 9ο άτεοσν' 

Εἰς ὁ δοκόν πθογαθισια τεῦν ο ατιὸ ροτοίσιν 

Είναι, καὶ } Γπθοσεχάν, σᾗ 9εος ἐγ/υδλιέ 6/. 

«Κ.Π 

ΙΙΡΕΣ ον1ν ΤΥδ.. 127 
Ἐν παλόμαησι ών αλδρω) αδίκὼων 00 ) ἀθέσμων, 

Ῥιφής, οὐχετί Τ6 ὦ σον ἐς αλέροι σήμα ππερδώσει 

| Άλλα αλά νέκρφ «Ἄ νάµασι Κυμα]οισι, ρα ἀἷμια 

λέ σλος, 

Κόρχυ- 

ο, 

Ἱερο.. 

Ε, ὧσα- 
μένη 
Τεάπο- 

λις. 

λα λη- 

6 6, 

2 ρ 

αν όφα 
ας. 



328 ΦΙΒΥΙ1Ι. οπΑο, 
] μείρω τοζῤῥαμα Θρηκῶν έργα ἰδέοθαι, 

Κω τείχον διοτυλαασον νσγ αέρος ο» κογίησι 

Συβθωδμον ποζομηδὸνε ετε ̓βρυδοήή ολύμζῳ 

α].ξασέ Ἐλλ ι ὤσον εζαλαμα Τζαλδλσ' σ Αασυρχων παις 

ἡ Εἰς σε μαι χν Θρηκῶν, χα | συ αΌενος ἕἷξ ὁλαπα 4. 

τΜα- Τλιυήτε Μα κηδὸμζω βασιλάς εν αἱρά, 

καάιων Κακλ μα { βα/ρβευρικδυρίή ὥενος ἡγάμοηνω. 

Δυδοι (καὶ Ι Γ ὸλιαί ται, Ι Τα μφυλιοι ον Γ,σίδαισι 

1 Ταν ημά εἰ {κο σφι Κοιχζω έθλν οπλικθαήε, 

ολ τῆς [σαλί ίη πιοκ! δὴ αα, κ. πλρέρημος, ἄκλασσος, 

ο , γα/η βουλεβῆ, ὁλθὸν᾿ [δώπος ὀξαπολέοθαι 

Ἑς-αι| αι’ ἂ/}εροό Ἑραλος θρις 9ρον,Ἡ 

Ώροντηδὸν χελοιδημκα θό Φωνίω ἐπαχοδσαι. 

Ηελίᾳ σὶ ὠμτεΦλογεςάικτ Οέκετ ἔσοί]αι 
Ουδὲ σελέθαίης λε θὸν Φάος έοσεται αὖθιο, 

Ὑσατίῳφχαιρῷ ὁποτὸὴ ὃπος εί, 
Γπωντα μέλαμαβη σχοτ]η δὶ ἐσ-αι όλ γα[αι, 

Καὶ τυῤλοὶ κέροπτς,  ρέότε οκ χα ) οἷζα 

Ὥσσε ται ἡμῶρ ἐκφνο, γςδνον; πολιιὼ, ὡς ττε νσήσα, 

Αύπν αἴακτα ὃν πουεπίσχοπον Μρωνόῦ ῶρ9. 

Άυτος ὁ δυσµενέαν δι αἲθρα. ὥτεσσκ έλθήσε, 

Αριών, . Ἠσὶ οἵων  μδχων τ ἀγέλας ἐθ μιύκων 

Ἐκθυσια, ρε, μὸ μόχων μεγάλων κερογθύσων, 

Αφόχιεῦ ὁ έρμσήν, ὁ) (ος λιθίνοισι 9τοίσι, 
ἩΗρείῴω δε θσμι (οφίς, χα | δδζα διχα]ων, | 

νο ὸ ον Μηποτε 



ΕΕΥΡΗΥΗΗ ΡΙΡΙάΤΕΡΗ ῥεΥΡΗ μετ αεγα Ρἱεη μη, αν 
Εμ; 11 ΟΥΕΠΗ ΡΙ/εο[ο σμγ βίο [εΥγὴ. 
11 εἰ[εέβοπιε εβεΜ,υα[αδΗμὲ. 4[[γγή1, Ηεῖ]εί 

᾿ΤΗσπαημε τε Γμα[ Μο ΟΝΕΥΗΙ 1 βΥαεἷα υήγεν. 
᾿Κεχφιε Δ{αεεάομ]ος 4 Ερρή (ερορμ]αβί, Ιω Με. 

[Κοην εσ' ἱπρενῇ ΡεΓΜεγΙεὲ ῥάγβαγά ῥΗ δε». 

| 
|]ῃ Ρή ταν Τά) (αἱαίώ, Ρα πηΡβ) ᾖὴ]οηὴ 

11ΙΡΕΕ ΟΝΥΙΚΤΥ5, 329 
[ηΓε]ΙΧ αἨεο [ρεξίατε περοςἰα Τργασήη, ἴα 

Ρδτε5ο 

εεάρς 

μας. 

(η ΡοΡΗίο {Υ14 11, οΡΥ ΙΑ Π1οή ΓΤΙ[{ε ΜΕΕΡΗΗΕ. 

Γαία {η/εἰἱΧ, ἰε[ ενα η]οία ππαεβί», τα 1τ1- 
1 1εΥγα υὐγά,έῃ [αἱηή1 [)ἱμαὐΊήμε γεύσετα. οί 
Οιπίῥηρ 6σ' ἀαδίεμη [ῥαείο[ο εκ «Ιβεγε οε[ῖ 
ΙΟ μπα υοσσ {1 οχι γε Ιομί. 

| ]α11 ποη οχί/1ο: Παγηηλαπτἷα ΙηΗἶηά [8, 

1.Ηηπύπε πες εἶαγο ἐΡίοπἀεβίε]μπα ἀείποερε, 
(11 ει; ΘΧΙΥΕΥΤΟ ΤεσηαΡΙΗ ΡΕΠΗΡΟΥΕ:ΥΕΥΗΣ 

| ΟηΠία ΡεΥ {6ΥΥά5 ϱὰ[έρο πίσγα {οπεδίε, 

'.«ἄ1σμε βοπαίπες αεί, ϱἱάσογΜε[ΜΥοΥηΜΕ ΓΕΙΑΤΗΥΗ 

1 επηβοτε εγἰ (οησο Γης, 0σἨΟ[ («1Η υΓ ρε 

. Κεχ [)ειβ,οη1Πίά φη1 οα[ο ἐρεομιαίμγ αὗ α[ιο. 

15 υεΓο ΕΜης {ρ[ε [ος πηἰΓεγαβΙτηΥ βοβες, 
«ΑΡΠΟΤΗΥΊΩΝΕ οΗΙΜΠΙΦΗ6 6ΥΕΡΕΣ, υμμίος 5 οβίπῃος 
Λα ἑζαητος, υζΠε[ος γπάσηος,ζ5’ εοΥΠΙρΗΡ αμ τεῦ, 
Εχαηίη {,αἰμή[0 με εκ ΠΙΑΥΟΊΟΥΕ[α δή. 

μοά [. ϱ)ιἰμ[ή[ή νε Ρἰκοιι,[αρίοπεία βαδεῖοιν 



Ἀετο. 

310 5Ι1ΒΥ1Ι,. ΟΚ Α6. 
Λε [6 αἴδυης [νεεεη/ης ἀείεαή οἶμψα 
ΟΠΕ ΡεπΗε,υάηιη” βοιμῇ, γρεια, πε[αμάᾳ. | 
«4ε{είηνρ σεπίΤοη, [αβίεης [ους υ[4με εοἰατμν. 

56 ἴμα [πε Ρο/1γεήιο ΓΕΡΙΡΟΥΕ δε]]μην 
1ηριμεε Ιπ[αΠΗΙ,[α]]ακ,ας ἱη[1ζ{ο/ίΗη.. 
Λ{αιγῷ 65’ ος/οΥ ο μίάα)η ἄε[πίῤη, ουδ, 
Ἰγτγ [ησίοης υεπίρι, [ρίγαηε παπι [γεεη/μς, 
Ο πες φμ] {εγγ6 υα[ἑαρίε,ὃσ οι1ηἐᾳ υἶῃεο, 
΄πιο Ρομιίπε[ζμε ΟΥ1Η6: ΡΥΜΦΕΡΕΥ οπότα υἱαεδίε, 
ἨΈγορτεγ αμα ρετᾶτημε, ὅ Ργούπης αμ εγει {ρ[αμη, 
ΕΙ εος ο υίηος ῥεγάεμπάσπο(ὴ με Γγάηπος, 
{.χΗγείη Με ομγηθοιαἰέρ [αείεδαε υξ οἱίηι. 
Ευρ 6’ αἰἰο[]ει εοίΊαρ[ος απ] 14 ευ]. 

«4Η ο οεεα[Η πα[ζΕΠΙΗΥ Ρἰμτίηιά δε]. | 
Ρευ γέρα[φμεο «ΜΟΥ γαρίφοι ΠΙάπάδίε αά 4ΜΛηΕ». 
“ἴφιε Λαοράοπία [1Η1ἱαΡίε δὲ]ὲς {ή αγ μέε, 

ο ΜκΙΙΗπα οεεα 4 μαγεπ»,γερίφμεγμίπαμ.. 
Τε 1Ρε[ίαΡΗΗΙ ΡοΥ//αδ μη: ᾖαμαίμα ἔρίγαήΗ, 
{π[αν/ζοφμε [οἶωγη ῥε]]ο γερἰεΡίεµγ εἶω. 
{ηφψε Ροηιέπες ἱρμίς ἆο σα[ὲ αερ]μοι ογίς, 
{σηΐς, [ααρηἱονασα, [1ἱρ1ῦ, ος αἰβεγίς αἴγα, 
ΕεφεΙ] οἰαάΕειαίθεε ἵῃ εαἰρίπεεεᾶ ες. 
Ε{Τερος ο/ηπ6ς ΡεγᾶεΙ [1 Ηή, εκἰγαίο[ο ιο. 

δὲς ῥε[]] ει εμη εαρίοι η] ογαβί]ε µην. 
ες φμή[σμαηι οἰαα τε αμ: ΓεΥγο ζεἰ]έρεγα δε | 

Ροέΐεα, 



ΙΙΡΕΠ ΟΥΙΝΤΥ5. 
Μήποτε υμίν θοὸς ἄφλετον ὀξαπολέοσι. 

Πω ροι αἰι ο πων,βίοτον καὶ ος φύλου αλαιδἒς, 

Δήσεργάν Ἄμετηρα 9τον σοφόν,α]ὲν έοντα. 

Ερσεπι ὑσαῳ σι δε τέρμα σελζιωήό 

Κοσμομανς πὀλεμος,χαὶ λίχλοπος «) δολότηη, 

Σα ον αρ άτων αῇνο μοήροκτόνο α) αὐηρ, Νέρων, 

Φ. ο ηδὲ έομοζυ ο σοικα. μερμμείζω, 

Όεπασαν /}ά)α) καδελήμση χα! πορτα κραησφ, 

ΓΠατωντ αἰκὸ των Φφορημότεςα πθύτα γοήσή, 

Ἡεχαερ ὤλετοτ ̓ αὐτορέλήτ᾽ αὐτόο  Ῥαλ ερ, κα, 

| Άνδρας Ξ ̓ὀξολέσε πολλοιόνμεγάλοις τε πυρανὴνν. 

Γπωᾶις τ ἐμ.αρήσειιὼς δηποτε ὀλᾗ ο ἐποιφ, 

Τος δὶ αὖ πιπηνα ον αὐοβθωσἁ Αά ζιλον, 

Ἔσαι δὶ ὧν , δυσμὼν πόλεμος πολις αἰκθρποισι, 

Ῥάσει δὶ ἅμα ποτ ̓ ὀχθνξ εὼς πυταμὸν βαθυδίνων, ἓ- κετ 

Της τε Μα κηδονίης σα λος οὖν πεδίοισι, 

Συμμαλ δῶςὶ «χο. δναμα)ηβασιλή ὃ Ἀ ὀλε,8ροΥ. ἕ-κτῶέ 

Και τοτε ̓χάμεεί” πΥοΙΗ ἸπνθόσεικὈ. κ γαιαὴ, 

Καὶ πεδίου πολέμοιο Καικου πληδήσετα| ας 

Πυρ δα αι Μθρνίων Δυπεδων βρέξὶ μεβὂπτοσι, 

πο χα) αἷμοι,όδωρ,αρησηρ)ὀφοροοοίν! ού, 

Κω φλίσιε ο ο πολέμ, χα] ὅσα σφαγησυ ὁμέχλης 

Παν ομᾶ τι ὀλέσει βασιλδοὸ ποιό ποτ ρίςἃς. 

. Εῑβ ὅτως πολέμριο πεπαύσιτα! οἰκ έλος όλ θῥος. 

Κώκετ τῆς ξιφεσιπολεμά (στα), Οὐσὲ σιδη βρώ, 



133 τβΥ {πο οκ ασ 
2 Φ λ.α ε . 3 Ουό] ἀδδις βελέεοση,ἁ μὴ θειιις έοσεται αὐτίᾳ, 

Εἰρέιύζω ο ξφ Ἄριος σοφοσιδασερ ἐλείφὺν, 
ΠΠραθείς καχότηταιν ὕσερον Φρα). 
Μήξολε) πευσαος Ορασηο,τολ κής ΤΕ κακύρφου, | 

{. εὐεά- Οοἱς πάλαι σα] δωνχέίτίωτε 
σκασ 

/ 5 
μπορλζετ αἱάγνως, 

Κα τέγεσυ πόρνας ἐσήσατε ας παλαι ὠγνας, 
Ὑπρεσιρὸ κρλαίσει, αθγημοσεζωη πολυμόβω. 
Ἐν σοι γὸ μήτηρ τῶῳ μέγη ἀθεμίσως, 
Κα θυγάτηρ νέ]ηθι ἑῷ συζαξατο νύκΦΗ. 
Εν σο! χα) βασιλάς σθκ{οι δύσμορον ἐξεμάηνα. 
Εν σο! χα) κτάωανν ἀζρον κοἰτέω κακοὶ αὐδρες, 
Σον πτλωοδυρτε χακὴ πὸλι,κὠμιον έχχσα. 

Ε Ουχεή γ» αρ σεῖο Ἔ ΤΊῆς Φιλο.θρέμµονος ὕλης 

ΓΠαρδέικα] κδραι πυρ έθτον θρησησι: 
Έσδεςαι ωρὰ σεῖο παλαι στεποι ήμθνος οἴχος, 

Πινίκα δδτερον εἶδον ἐγὼ ριπ]έκθμον οἶχον 
ΠΕρέωηδόνπυρθὰ τεγ/ομᾶμον αλ] χἀρθς αλάγνου, 
Οἶκῳ «ει θαλλοΐ]α. εξ ηρήμοία νά 09, 

ο ενα ας 5. 54 Εζ αγίων γεγαώτα,χα! αφ2ιτον αιεν έοντα, 
Εκ, ψοχης ἐλπιζομθυον,κα] σώματος αὐτν. 

ὶ 

Ου γὸ ακηδἔσως αμ Όπον ὃς αφαιῶς πλ 
δρ4 / «9 ἡ / λ } Ουδε πε εω ποιησε σοφος τεκτευν ωλὰ τουτοίς 
3 ιἳ ον ὃ / ρυ 2} / Όυ γευσον χοσμξ απατ ψυχὼν Τ ἐσερασθη' 

Αλλα μέγὸν λμέ]ῆροι θιά)ν πδύτων ὃεοπγευ στων 

Ἑν θυσίας 
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 Ῥοΐδεα,πες τεἰζ,σά ἀείποερε έ[ιε πε[-0 ε[ 

Φε αΡίοπε Ρορμύω φαμάεδίεῥατε [µρεη[ίες, 
'«{άμεν[α εχροτεμ,ἰΠς υς Φείήάε [γμαίμγ. 

ο ΛάαΤΗή ο[οΥ65ναπίη1οῦ οοβίῥειε έγοεν λὰ κ) 

ά μάατε[φμε ΠλάΠΗ5,Η! [σαον αμ Πση ο. η 

(οποιδίεωρ οἶύη ΡΗ ΕΤΟΥΗΥ:ΡΥΟ[Α (μον | 

Ομ [εγαί (αγ, ΕΥέΓΥΟ6Σ ΡΥο 115, 
Γ (ασ οἰόδω, ὅ }αάε (οὐ ο ίαιαρ. 

1η ἐε παπι Ππά(εΥ Ώάξο οοα χα [εείε[]ε ε[ξ, 
. οπομῥηίφμε [Μο σεπἰτογ μα [ῥοή/α. 

1 τε εεἶαήι 1{ΕΓΗΥΗ Υ0σεΡ οἳ ϱο/ΙΥΙΑΟΗΙΑΥΗΗΕ, . 
1η 1 βουηίπθς ΡεΟβάΜ)η εοὐζΗ7Η ΙΡΜΕΕΥΕΠΕΓ4ΠΑΙ. τα. 
'Πλερίοταια [αἱ6, [εεἰεγατα, υγδ; ἰμχητίο[α. πι 

.ΛΛ/οη ἰάΥΗ Ρεγρεῖµο [εΥµαἴά» [ουαζε [αγ] η. 
ΣΥ Ἰγσίπεα ἱππεπίεηί {η [Ειάἰα[φηε Ρμε]]α. 
κα έλα ϱ[ξ {[1Ωἱς εώ ες ῥεγαηπαΡΗ(ἱς οἶέχη, 

ΤΗ ΟήΗ ῥγκαρίίοσι Ἴάή]ή]ά [Ηρεγάτο [εονπάαηη 
ο Ἱιἰ αδεπίοη παπί δμς ο ε[ίῤς αἱοηη, | 

4 εάευη ΡεΥρεΓμο[Πογεπτε σι: πΗγαίηε Μοβίμην 
4μσηββι,ὰ [απ οδίς [γμέῖενε, [οηρετη κε ῥμμγή, 
1ρ[μ εχ απίπιο [ρεγαῖμή1, 5" εοΤρογε.φΗἱρΡε 

Λ/αήεη αὖ οὔ/[ωμγα εεγγά πση [261Ι10Υ οὐ πα). μα) 

Λύες ἰαρίάει αρμα ῥος ορί[εκ [αὐτ]οσμΙΕ ασ μίης: | 
Ίος [ακηη 711 οί ΗΗ ε[ξ εΥΥΟΥΟ. ν εἶ ἄΜΥΗΗΗ: 
ὃς γλασηΗΗΣ ῥΑΙΥΕΙΣ ο έἴοΥΗ7Η Μος 12 61µ α[[ίαι, 



14 ΦΙΒΥ11, οξΑἆ, 
Φαε{βεαπᾶο 16η εοἶμογο, αοτήφμε καπαο. 
4 Επηης ϱΗ1άαηη γεχἰσποδί(]ς αἴφμε | εἰε[ζνρ, | 

ΥΓ άπΙΜΗ ΗΊ1ΕΥΟ 71490 ϱογΗΙΓάΜ{6"υΙΥΟΥΗ 4 
η βάερτο[ίγα μή, Ιηεχιτμέίαηηφιε γε]φη, 
{ρ[ς ση ΥΙΟΥΙΑ[ΕΗ1 {η ΕΥΑ στα[[άδω σβἰμὴ!. 
Λερ μη εαᾖε µε ΓΙςΗΗ/Η ΠΟΤΑ δη η, 
{7 πΙάσηαἨ1 ὑγούι αἰ υἱά απ μΥ αγρμί[[ο. 
Γεπίς οπή] οκ] υγ αὐ αἷεα Γεάεβρα η», 
{η πηαηέρηρ ρε[ἔαπς ἀἱμ]πο ”1ΗΠΕΥΕ ΓοοργηΗΗ, 
Οιησς 0Η! ρη]εῴΥο υ1Ο8, νεμφ με δοΠΟΥΗΙ4 
ΠΡ ΡΗ {ρ[,σμρ ΦΙγέρμεγε ῥΠΟΥΕΡ: 
άσε [οἱο σι πέζας υγῥος {ο οΥ ή ἠσηή, | 
Ει ἀεαιε {η άμα; Ροβηίος βοπιίΠΗΥΣ ΠΙΕΙ. 
Γ΄ γιείρµεηπε [}εο ἀῑ]εζίανη γεια: υγεία, .ἳ 
Επ [οἷε σσ’ [{εἰ[1ν ἕτ ἵμ]α ἐρίοιάμαίογεηη, | 
Πές οΥπά ΜΑ Ρο[1.ΗΗΥΣ ορ ἰαΕ αἱ) 
(00γῤογεμηι ῥµίοβεμηι δρ ΙμΙε,ΓΗΥΥΙ1Φ: [4 αγά 
4η ὑπ ας ΠΙάΡπαΊη ργοάμκή:, 67’ αΡΙάΥΗ, 
{ρα ίαη σεΠΙΕΙΙ 3μὐ6», αι ημευἰθεμάηη 
Ο/7/16ς "υε υἱ(εαἨΕ,οΡΙΠε[Ομε ̓ ράείος, 
δρ]θπάογογ «εμέ, {ρεζαομία ἀμίοία, ῥαιγί͵ 
Οµή[ᾷμε οεεα/α[ζηε {εἰ οε[εδγα μή ῥοΠογ6ς, 
ίση εἰοπία «είπεορε πηα]α {11 οΥ/α [δη αγ, 
Γμγίαμε εὐπίμσὴ)ιζη βΡΛΕΤΟ[Πεπε[απόία ἠῥίαο: 
ιν άμε κά μγό η: [εὰ ε[ [ἐς οπηπίδρ θά. νο ο η ο», 
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| Ἐν λυσίαις ἐγέραιρο, χα ἁγίαμ ἐκατομέαμ. 

Μι δὲ ἓις ὀζαιαίοας αΦανης βασιλάςὴ ) αἸαγθος, 

᾿Ταχίω ἔβῥψωμα! αλοικοδὸµήτον ἀφηχε, 

Σο πληθ μεγάλῳὶ α)δράσι κωδαλήμοισι. 
᾿ Αὐπε κ ὤλετο χέρσον ὧπ ἁθοιά τω ὁλαραν γω. 

Κάχετ σημ τοιστονέπ -αλιθς ποιοι τέτυκτο, 

Ώσττε δοκεῖν ἔτεροις μεγαλέω πολιν ὀξῤῥαπαδαι 

' Ἡλος Ἰδέρανωννώ Ιωτων αἰηρ μακκθίτης, 
Σκηπήρρ ἓ έχων ον χερση, ὃ οἱ 3εος ἐωῤέον 

Καὶ πὐύτοων ἐκράτησε Κκλώρπασήν τ΄ ἀπέδωχε 

Τοα γαθοὶ τον σελ τον, ὃν οἱ Εὂτερρι λαοον αἲόρες, 

"Πάσας ο οκ. βα.θρων. εἷλεν πόλις ον πυβὰ πολλῷ, 

Κα δημαις ἔφλεξε βερτῶν τω. λὸτ κακάργων. 

Καὶ πόλιν ἐπόθησε 9τὸς,ζσιῤ τέω ἐποίσε 

Φαιδγοτερα, ἄσρων τε ο Ἀλήκὸ ὲ σελίωνν. 

Κα κ9σχκον κυτεμχ᾿ νγτον τε ναον ἐποίησεν, 

Ἑθρονκὸῤαθοολλέωρὲ έπλασε 

Τ1ολλοῖς «» σαδίοισι μέγὸν ο ἀπείθοναι Ἅόρορν, 

ΑὐΤα ἀπ]ομᾶμον εφέων}ὶ πάση ὀθοιτον, 

Ώετι βλέπφ πὺρῶς πισοις,πλώ(οις τε διχα]ός, “1 

Δό ἕω αἰδια Ὀκὔπεπογημδν ον εἶδὸς, " 

Αντλία δυσιές τεοτς κλέος ὀξύμφησαι, 

Οὐχετι γὸ πελετα! δμλοίστ βροτίσι το δεινά, 

Οὐδε γαμοχλοπίαμχα] Φα[δων κύωρις ἆεσμος, 

Οὐ Φόνος,σοτὲ κυδδιµώρρέθκ, οὲ ο) πάσι δικαίσ. 



116 δΙΡΥΤΙ. οΚΑο. 
Ύσατος έο αγίων χα|ρὸς,οτί αυτα ὁ αὖλα]νά 
Θερς ὑψμθρεμέτη ρήση νασῖο µεγὶς-Ἡ. 

Αἴ,α] σοι Βαθυλὼν χξυσόθερε, Ἀχευσοπέδιλε, 
Πωλιρτής βασίλἀα 49) κδαμοίο κς«τέσα, 
Πς ὄ παλαι μεγάλη ο παμπολιωιοξα τι χείσή 

Ουρ ἐσιν ὃν Ἀθυσεοις ο) αμέχσν Ευφρή τοιο” 

Σζώλίν σΕΙσμοΙο χλόνῳ. Πορ δξσεδὸ μνοί 

ΓΠαύτα «βατ ἐποίησαν. έχέ σθμκ9ι φιμᾶν αλάγνη 
Χδηδα]ων λμεή. μητ εἴρεο,μιήδὲ μεθίμλα, 
Πας Π ἑρσῶν ρόἡρῆ πως. Μήδων τε κρουτήσἀς, 
Εὔεκα }ὸ τῆς σης ρχν ῆς έχω ὄμηρα, 
Ες Ρωμέω πεμε]ασα,χαὴ Ααποὶ Φντεύοθο, 
Το οι} Ἄρτοι κ κ. αυτὴ βασιλἰς θρρνέώσ' εἰς χρίσιω 

Ε λυκὰ ΑΠικῶν ὑδφοιών εἴ εἴνεκοι Τ λύζα πέποιλας, 
Δωσεις δὶ ωὐτὶ Ἅ Ἄδγων σχολιών πυχρὸν χὸλον 6λθροῖς. 
Εςσαι δἳ ὑσατίῳ ρῳ ρ ἔνρρν ποτε όντος, 

Κύκ ἔτ πλωτευσήση ές Ισαλίέω ποτε νηες, 
Αοπς σὶ ή μεγάλη τότε πάμφορρο έοσεται ὕδωρ, 
Καὶ Κρητης στεδὶοῦ, Κὐσς»οῖ ει μέγα πημα. 
Κα Γαφος αἶξει δεινὸν μόροη, ώστε οησαι 
Κα Σαμόα, πλ μεγάλην μεγα πημα. παθεσω, 
Νιω δν χέρσος ἄκθρπος ἐπ ηόγος έσσεται αὐθις, 
Αφιρο Οόχ ὀλίγη ὄρονα Κύαριον ὀξολοιθράύσαι, 
Εις Τυρον αἱνόμορφι μέρσες χλαύσεαδε βλέ ποντες, 

ϕ οήκη,δεμός σε ρλνει λολορνάγει πεσείν σε᾽ 

[πτώμα 
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ΙΤΒΕΚ ΟΥΙΝΤΥς. 17 
μα [ΠόΊοΥΗ ΓΗΠΗ ΙΟΙΗΡΟΤά:ΠΑΥΠΟΗΕ 64 οοαιε 

4 [Η{οπάήΣ,ορί{εχ γερή! Γ4ΡεΥ οὔηπ]α ΨΙασΠ. 

Έβοκτε Βαθγίοη [οἱμή1άμγεα, 5 αμγεαρἰαϊα», 

΄ Ὁ τεσίπα νείμδ,φα ΤΙΝ [οἷα σΗῥεΥπα, 

{τὸν οἶμη 'πάσπα 5’ ορ]εδγήςοῃ «πηρε αμγες 

Δ{οπιῤης, Ες μρρταίν αμάν Γο[ιαερς αά υπάα,: 

Τοηβογε[{εγπεγ ΠλΟ 2. ο ηέἶα ἀομάνος, 

Ῥαγιβὶ [εεεγΗΠΕ αεγε.ο» εοηΡγίγπε[σάα 

(αρης (ῥαἱάκογμήε:ήε Ο1ΥΑ,ΊΕΜΕ Υοβα1ο, 

Όλο ῥᾳξῖο Ρεγ[α[φηε γεσες, Λ4εζο[φμο ογμαδίς, 

Ῥτορτετ.η.ευῦ {ππρεσίῶ, επί” Παριῖς οὈ/ιάςς, 
Ἑ οπιαΠι παϊτεξς, ὃς Α{ποπηειςςσᾶς {οτι]επῖςς, 

]ἀείτεο δὲ {ρία τεσίπα {αρίεΏς {π τα ἆἰ ο πα 

αιτὶςοτᾷ νεπῖςς,αιιοτᾶ σαυ{α ππα]α Ρρεῄαςς. 

Ῥγοη με πιαἰή υοτθ Ραπά; ἠαβῷ ῥο[1ῤη» αεγε». 

. Ῥογτο [οονρ οΥ! Ρο[ἔγεηἸο ΤΕΙΠΡΟΥΕΡΟἨΙΗ»: 

ο ΤΗ ος η [αυ ο Ρει γα 4165. 

Τμηο. 4[ία ἠ]ία [εγακ ΤεΥΗΥΗ Τε ΙσεΗΥ υποαος 

Οπείαηηεοάρηε ετή,/εγει σσ πια]α Γη ία (Ύρτη:: 

Εεαρβηρ υε[αρἰα,ῥαΙείΗΥ γα Για. 
Ε; δαἰαηείπα νΥΡεύΙ ΠΙασπά, Ππαἰα γ{[ηἱα ῥα[[ανα” 

Τις ετότ πε 1εγὴ]/0 με ἵη ίογε τε]ίωο. 
(ΟΡήίαποη ῥαµεά υαβαδΗπΕ αγ μα ἴοεμ[ίά. 

δρεξαπἆοφμε ΤΥΥΗΠ ΠΛοΥΙά]ες Πεδιῷ «ση. 

Ρῤαπίεο,σταμό γα Εξ] ε[ῖ υεέτηγα γµίπαγη: 



218 απ γα ιοακ κο, 
ΓΕ υεγεβίογεη: ο [111 ὁγεηου ΝΑ 

ο 4ΓΦΠΙΠΙΟ [εοἷο,ομήα εἰάάος 4ε[ιπεί οἱ - 

-ῑς γρείμτοσες οΗ1ή ΥηήΓεΕΡΗΠΙΗΥ π]φμέ, | 
Πηπίσεπα σεη!εο 5 γΡίΗΊΛηΜΕ ἀσσγεαἰοπίμττ. 

Ἵπφηο ΛΜάαοζομία, 1 αΐφμε, ο 4Παφμειμηπεδίή 
Εαἰρα[ε,σσ” ῥΗΥΗΙΗ [ρατ/ΗΥΗΗΙ [αησμίπε, ῥεΙίμηη: 
Ομοῇ Κοῦπα τοργίηηεἰ γεχ,οεοἰάμί με Ροῖοη!6». 

ΕΠΐπε ρο/φμά Ε}Ρεγπῦ πμ ἰαπη ἀοβμειαεν,. 
Γι ᾖμνὴ ἱπσεπιος, σσ’ ππακίηιά [άσμα τἱσε[ερηῖ, 

τα Αβά. ΡγοΡΙΠΗ, {ημαήεμὲι [ιά ογάς ῥατρανα τρ”, 
ΓάμΥος Ρεγάεπἔιη μα [ΠΕ ΙΕ γοῤογο, Γρ). 

Της οπίου γΙΩ[81 υεΓΟΟΠΙΗΥ οΙΥΠΕΡΑΤΕΠΙΗΗΗ,, 
ΓΕ αΐοι ερηία», ]απ1ς ᾗε υ{φεπῖο,υογάθΗη:: 

Ρνοδεβίέφμε [εγὸ Ππεη/α1η ἄογαμ ουυμ: 5’ ἱρ[ὁ 
Γεαούβςγες,ο (1Η 65 ΙΟΥ αἷος αἱ] οογα δη). 

ΟαμΗ/ἆμε (παπα) ΠΗΜίο [ΗπάςΜΡε,ΤΗΡεΡΙΕ 
δάπρΗΙπε [ΣμἱΓοΥΗΥΗ,γεμοἰμίαφμε ΟΟΥΡΟΤά ΠΠΕΥΡΕΙ.. 

δὲς ἆεύΙΗΥΗ ῥάΥΗά 1εἶμο Τεφμίοῖε [ΓΝΕΙΗΥ, 
ΓΕ ΠΗΥΛΕΓΗ/0ηε γη γα, ΠΙΑΙΥοΠΥΗΥΙΩΜΕ [ωα1Υ. 

Π πο {ΗΠΗΥΙΕΓΗΥΗ υεγο][βεδίσεπς ἆμγα [0 ογδίς 
Π ο λλής Οἱ δμ] [ποΗ,1ε ΥΗΥ/411 4[εεπάεγε Ροβί!, 
Π Ο4γεΙπάπεης "υεΡεΥβπάαΙΜΥ αὐ υπά!. 
Π Λα” ΠΙΗΙΙΟΓΗΥΗ βογηἰπή υἰαὲε οὐπηὴ[]ᾳ πε[αηάα. 

«ΕΠΑΦΗΣ εα]μηη ποχ εἶγαμαβε[α Μεηείε, 
ΟΡάμαίημε ο{ΜΗ1Η Πίστργ ἆοη[βίηο ο1δεηη.. 

Ἀηη[μηι 



ο μμ ών 
το, Κ9υΚ9Υ Σδρέώές ὁ οτὲὼως Άλ. οσα δληθα)». 

Εςαι ο πεμπ]η λρεπιοτ ἐ ἐπαυσατ' ολε, ὔρος 

Αἰγνῶν, βάσιληες ότου μιῤθώση αὐδεις; 

Παμφύλων λρεαμκ. εἰσ Αἴγοστω κοιθτὸ ὄνται, 

Εντε Μακηδονύιχα) ον Αοσίδιικα) Λυχίοισι 

Κοσμοκαρής πολεμος,πολυα|ίάτος ο κονίησιν;, 

Ον παύσει Ρωμος βασιλά»,δυσικὼν τε δειωάς-αι. 

Χἀμεβῦ οποτὸμν ῥιπη σα ζη γιονώδης, 

Πηγρυμθς μεγάλε ποται, ως λιμνών τε μεγίςω, 

Εὐθὺς ϐ0βθαροςο θχλλον! ἐς Αοσίδο γα/α) οδδόυσι, κ τς 

Κα Θρακῶν ολέσει δειιῶν λνοριὼς αν 

Καὶ Ότεθυμόθοροι µέροπες κατεδδεσι 9ρυηαά, 

Λιμῷ τὰοὸμλμοιιχα) ἐδέσια (ο λαιφάοσοντα|. 

ΓΠαύτων δὲ ος µελάνθρων Ὄνρες κατεδδεσι να πε ζαβν 

Αὐποίτ' οἰωνοίτε ββθτι τους κατέδοιση ἀπὸι σα. 

Ωκεανός τε Κλικῶν σλησθήσε ται Ολο πόζα ιοῖου 

... Ίοάς (Έρκας τε πε ο αἱμαία τν αλοητων, 

Εἰθ ὅτως θλίγη Ἐ ποζ έσεται κ γαί[α), 
{,παυ- 

Ωςστενούν αἰδρωντ ρΑμὸνμέῤόντε΄ γκωοριῶ, ] σι 

υθία δὲ οἶμσ όν δεινή Ἄνεη Κν τερλαν εκ. 

4 : η ο λθμ - ΣΤ’ της 
Ηελίᾳ δειωοντοσν ἐμπαλι μήχετ ανολ ήν ο οαῖς, 

/322 2 ςϱ/ 

Ώχεανό είνα ἵν ἐφ ὑδασιβαπηιθείη. 

Γολλών 7» ἕωοσε) εἶθεν Κακρτής» αλαγ/ν. 

Εσ-αι δὲ σχοἵρμαιναι ασε μέγὸμ θθωὸν αυ]ον, 

Αχλύ δὲ σόκ ολίγη όσμν όυχαςς αμφικαλ λύνἀ 

Υ ἡ 
. -- 6 



κ Σε- 
/ 

θαπτος. 

ο γίας ᾱ 

140 18ΥΙ1Ι. ΟΠΛΟ, 

Δ όν τερογ.αὔ]α ρ έπειτα θςς Φάος ἡγεμονᾷ.)σὲί 

Αιδρασι τοις ἀγαλοῖσιγ,όσοι Οσον ὀξύμνησαν. } 

σιθεα τοιτάλαμα,μλμθο οἳ τα γεύµασι Νείλε 
ΜΗ, αινας ἄτακτος, όπα αλά δις Αγέροντον, 

Κέχετισό μέ γε άλνὰ Χτ) 2α[α) ἁπασαυ. 
Καὶ συ Σέροιπι λίδοις Ὠπκείνὴνε,πολλα, μογήσεις, 

Κείσι π]ακκα έγίσον ο) Αἰγυπ]ῳ τειταιλεκύη. 
Οι δί Αἰγόπ]μ πολον ἠ)αίην εἰς σεια πλντες 
Κλαύσονταί σεκακὠσ,νοιῶ ἀφθιτον οὐ Φρεσι 9 ντες 

Γινωσοντα! σε Ὁ μΗδὲν όσοι Ότον ὀξυμνησαν. 

Και τε ερ. τν. ἱθρέων λισόασιος α)ηρ' 

Δεῦτε σεξ τένθυος κα λον σήσωμλν ὀύηδες, 
Δευτετ ολ. ο δηῥιων δεινὸν νόμου λλάζωμαλν, 

Τε γάθαν ἤ λίθινοις χα] οςρα ΧΙνοισι θτοίσι 

ΓΠομπας καὶ τελεζὁ ποιάμμοι οὐχ. «Ἠόησαν, 
ΣΣ ρεψωμᾶν ψυγαό,εον ἄΦφθιτον ὀξυμγᾶντες, 
Αυτντ' ωετήροι, τον αἴδιον γεγασὄτα, 

Του ρύτουμν ποῤτων, τ’ ὀλητα, Τ βασιλ/α., 
Ὑυχόβόφον Ἀλυετή σοι. ὀτου κμέγδμια[ὲν ἐοίία., 
Κατοτ ον Αἰγύπ]ῳ ναὸς μέγας ἔασεται ἀγφός, 
Κ:εἰς αὐτὸν Ουσίας οἶσει .Ἄθιος 3εότευχτος. 
Κείνοισιν δωσει Φεὸς αφττως βιοτεύεμ. 
Αλλ οτὸμ οκικῶβολιπόντες α)α[δέα φῦ λα Τ6ιθδλών 
Αἴλοπες,μείνωσ᾽ Αἴγυπ]ον έζω"τε ὀρδαθαι, 

Α ρξουται κοικότητος,ἵν ὕσεροι στλρται ολύηται. 

| Ἰὔνον 



ΕΙΒΕΚ ΟΝΥΙΝΤΥς, λ41 
. δνημηι ἀεῦμάε ῥοπίς ο[/επάεί φεια [11 οµηάμηι 
1 αἰμίπα υἰγ ση ΙάάΝοΥο Το ΠΛΗΡΗ). 

{[ θα ἡπ/είίας, ΔΕΙΣ γεπαεΡές αἱ αὔηηεΙ, 
 Φοἷα μγεης γΙΑΠάΡΙΡεΥΜΗΙΧΙα «4 οΥοπῷ αγεµής: 

Γιά ες ο] {1 Τοἱο ΓοΊάεΡΙΕ {η οἵῥο. 

ΤΗ41ε5ΕΤΑΡΙ [εις ἴη [αχ], ηΗ [ία οοἱερής, τα 5ε- 
ΤΑΡΙΠΙ. 

Λ{αρπαφμεῖη -ς γριο ἵπ[εἶίος Τμήμα ἰαεεβίς. 
Οπίηπερεγ» Ασγριή [μάμεγε Εβί,αεΥΙΠΕΥ ού1» 

Τε Λεδωπε;[εά φμεῦ ἠ]]με[α {η Ρε(ΊογεΊΊη» 6[ῖ, 
Λ/ΟΓο0Π Λε η1βι! ε[[ε, Τε” φΙζπή Με οεἰεβγαΠΕ. 
1) εφιε/αεεγζοίμή1 ΠΗ1ΛΕΥΟ (Ηἱ μπα υἱγ απ ἠεέο Οπ85 

η] 

1 1πο:«4σεάμηι (άἱςςῖ) ἀείμΡΥΝΗΙ εοη[ΕἱΓΜάΥΗΡ Ροπϊδ» 
ο εἰς 

ΓΟΥΥΙΟ[ΗΗΡυΕΤΗΥΠΩΗΕ ΤΠ εὔβγαπο[φμο ῥαγεΠΙΗΗΑ Ίο. 
οι. 

ή μτεπημο γ1μ, [αδἷος εγείσηηε ῥειγ/[σμε ο. 
Ο) οοἶμεγε ἄεον, [ὴ1, [ε[1[η νε [αεγί/ ο" 
ΛΊΜΕΕΥΙΜΕ 1ΕΠΓΕΣ:ΟΕΙΕΡΥΘΙΜΥ 1 ΤΙΤΟ ΠΟ[1Υο 
«Φ1ΕΥΗΗΕ σεπί{οΥ, Ρεγομη{ή Πέ[(ἱΜ5 41, 

{Κοχ υΕΥΗΦ,ΤΕΥΗΗ1 οί [111714 ΡοΓεΗΓἱά)/6ΠΑΡΕΥ 

Λ{αρημοιημΙφμεα παν ΓεοῖΙνΠΗΗΤΙΓΟΥ θάΥΗΤΊ. 
Ταπε 65’ ἱπ.σγρίο ἐεηρίμηη υἱ/6ἱΗ1, σ, Ίησεης, 

ΕΙ 1[ΗΥΗ, Μο [αοτα [εγεῖ εομμέῖα 1}εο σεης: 
.ΠΕΥΠΑΠΊΦΙΟ ἀαβή [}μ» ἐν άμεεγε υΠαγι. 
ο οἱ ο: 4ε[ενιν ἵπαρΗγα φεπίέ ΤηιῥαΙΙ 
“οιβίορει μἱογίηε [ηημ]  Εσ}ριή σσ" [ή αΤαΤὲ, 
Γπαρίεηί εἰαάεήη, Μο [αΠΙΡο[ἔεγα ομηδία. 
| ὴ 



3 42 «ΤΕΥΣΙ. οπ.. 
Λν)ά εερίΏ εοἶ]επη 0 οά ΜΙασμΗ.{ς ρίμο ρα δεξί. 
[η ΓΕγΤά/0 Με [6 οαμτανι 1] 4 ερίμε ἵγαμη, 

Ἔρεν πα ο πέδίμε παἰὶ ο {ίφμε πε[απά:. 
νέες Ρεπί(α» ἀείπεέρε ῥαγεσίμΥ πίριρ 1], 

Φοά ποἩ [εΥ/άεγε, [2612 4 μοά ΙΠΠΗ, [ο. 

1. ήπαρ [οἱ τυἰά! [ρίοπάςπΗ» ἵη α[γή, 
Λες ΛοΠζσ’ [ϱ449 ἰΥά 1 Γη ἶσμγε ἴμηιε. 

Ρατ γ]εγε(12εἱ ο ΡεΥνηεἰς) Πάργα ΡΗ Παν. 
Λ/αήη [οπρα ΡΗσΛατη αγηήχα Ργο [οἷε[εγεβαΕ. 
{[εγ μη ΓΡΗρΑ,υήΡεη» {εἴσά [εομή. 

Εβ εἶάίη η ο, 
Ρο σαν {11 11ος ΓΙ ΥΙΗΗ101 4ΡΥΙΟΟΥΗΗΣ: 

«4γεάΙΗΥΗ Γαρίας ϱΙΡΤΙΟΟΥΠΟ Τά α εΗ1ὴ5. 

ΟΥ 10Ά0Η 16 ας, ΓΑήΗΥΙΟΓΗΗΑ /εῖε ΥΟΨΙΟΙ/18. 

Ετυίγσο σεΙμίΠο Ημ {αμ 1η αγ{ε{ε [οΥ{6ΊΗ: 

4δαιία ῥίαώος εγΕ, «οΠΑΥΙΦΜΕ ἄγαεο {ρ[ε Λεσαμίδ. 

Ρ/{εος ΜΗΥ1ΕΗΙ οπέλμλ [β10γε ἱεοπί. 
(ΠΕΡΙ ΠΟΛ πάμῇ, [πα πημε ΟΤΙοπά (ο. 

δεογρίμο η εαμάατ [θ118, γάμο Ἴεοπο. 

Ε]αΡ/ης οπή ε[}βανΊηια1ο [οἷν αἲ ἶσπο. 
{μ.[εγί υἶγες αοεεπάἰ! 4 αΤέµ6 4εγ0». 

(οἼηηιοίμμα εαμγα Ρη σημαίες ῥεγομὲ 1β[ 1, 
1γά1ΗΗΙΦΗΕ {ρ[οῦ ἱη {εγγάς ῥγααριέα μὲ]. 
ὁῖς υάάα αά Οοξαπί ἀείεξ{ὲΡΥοΓΙΠΗ5 οΥΊΜΕΙΗ 

Τεγγάύη ἱποεπάςΓΗΗΕ,Λά[Η [ήε ᾖάγε οαἰμηη. 

ΓΙΕΕ ΚΑ 



11ΒΕΕΚ ΟΝΥΙΝΤΥ5. 143 

λΜηὸν ον κα πλᾶσι μεγὸω ΑΙ υπ ἀ
) ὸς πό, 

Εν δὲ θεος θρέ σὰ λ γη 6 δε νον ῶ9 ΦΥ αύθ
ις, 

Ωιτο λέσαι πὸνζο, τε (οιχοῖς, πως Τ ἄνο
 οῑςι 

Κώχέτιδη φἀδω το έσσιται εν 19υν! κείνη, 

Αι9 ὧν ϐ) οέκ ἐφύλα]ξω,ὸ μ.µ9τος ἐγ[υδλι δε, 

Ἠελίη φαθροντος ο) ἄσρασυ εἶθὸον ὠπειλέώ, 

Ἠ δὲ σιλάσα/ηό δειγον χόλλον ο) σεροπήσιν, 

Ασγρα μαχέω ὤδινε,θεὸς σὶ ἐπερενε μθχεοραι. 

Ανή γοηελί αθικρα] ὤλογες ἐσασίαζον, 

ᾧ ὠστρρος έαε μα χγς Ώπιθας ἐς ναΐτα λέούτος, αἱ. μια- 

Π 3 σελέυσ]ὴς δίχέρως ἠλλωξατ οιζν ; 
τν 

Αἰθρχερως ἐπληξενέν (ὐροιο σεγοντα, 

Ταυρος δὶ α)}9χέροιτος ἄΦηρπασε νὀσ1μμο) η», 
η, 

Κα ζωορν ὠθίων ἀπενόσθισε μηκετὶ μείαι, 

Πα ῤρθυος ο) χριὼ διδυκφήλλα/ζατο µοῖρα, 

Πλείας δ σοέκέτ φαμνειδρώκων ἠρνήσειτο ζωνέων 

[ρθυύες εἰσεδύούτο κ ζωσηρα λέοντος, 

Καρχίνου Οὔχ. ονέμκεινεν,έδεισε γδ ὡθίωνα. 

Σκορπίος 6ρα) ἐπήλοο αλ] Φεμοῖο λέοντος. 

ἩΗ δὲ κύων ὤλιοῦεν οσο Φλοηρς ἠθλίοιο, 

34 6ρο χδος δν έπύρωσε αλ ύος κρατερθὶο Φαειδ. 

Ωρτο δρ άρανος ἀμ]ος, έως ἐ τήν ξε μχή89, 
η] 

Θυμκφθείς δν ἔρριε κοζα ωρζωδς σπα γοί/αὐ. 
| 

Ῥίωφα μμ ἂν πληῤῥτες ἐπ ὠχέαλοίο λ9 ένα, 

Ην για) ὡπασαλ,έμευε δν αλα σερος αἰ»ὴρ. ας Υ 
. 



44 | 
ΑΕ θΣΙΡΕΡΤΟΩ ο 

Ἑτέρας 66) Έμῦτα δικ, 
ψτος / εἰ 3 | σσ το ΘΑΝΑΤΟΥ µεὴν όν αοἰδὶκοὺ σσδε πι 3) (ία . »/ 5 Ἶ 9 ρω ΄ αιςοῦ, ρΑ νά 64, Θρενος αωδω, 

είς ο ρα Ὢ ρόνον ὕνμσηος ολυέτης σπα ρέδωχε 
σον λαθόθω, 

Μήπου λυνηθέντος.ἐπει Ἅλ]ο κα ὦ διοσον 
Η γέρο θο ρα] σσ Ἀκπολουσαμάλνος πόζα µοιο 
Ίορδδρε,ὸς Φέρεται γλαυκῶ ποδὶ κύκκαζα. σύρων. 
Εκ πυρος ο ούτε ΌἘθτος δο0ς,ὅστε χα] ἠδειὼ 

α]. ο νά ματι Ἔ γ«νομΆ μον λ6χα]ς πἹερυγεασι πελείης. 
να, τΑνθησει σ) αὖθος Καθουρον,βρύοισι 3 πλωτα. 

Δείξά ὔ) α),9ροποισιν οδδις,δείξ4 3 κελόθοις 
Οὐραίοις πὺωζι 3 σοφοῖς μιὁοισι διδωξ4. 
Αζά 6] εἴςτε δἱκδω,χα] πείσει Άθιον απερὴ, 
Αἴνετον αωγχήσας πα ζος λύος Μσφίδαο. 
κ ύματα πεζά /σεινέσες ο αλθρα)ν Ἀπολύσει, 
στήσει τεονθο (σι, κα πωσιται ὀλγεα λυγρά. 
Εκ δὲ κιιῆς ρίζις αρτό χθρος ἔασεται αἰδρα), 
Οἶκος ὑτὰν Δαςιδ Φυγ Φυτον' οὐ Ελ ο ὀωτ 
Κόσμος όλος, χα] γα α.,χα] Μρα)ὸς,ήδὲ θοάλοιαται. 
Ασραν {σα γη, ποτε ωβρτα Φαλέ{α 
Εἰδογωπ᾽ Ῥλλήλὠν πλάρων δύο νότα, ἳ 

ο... στον ὝὝπτπνλπε-γ-----τ---νννττεν---ππις------τε---------------τ------- ο -- πα, τρ την απ κκ κ ἠνφ)η . ο 



πες εεχτὺύς 
Αἱτοτίης πας εΠε νἰάεπτατ, 

ἃς 6δςὶ 
{ρ. τΕΚΝΙ ΠΙάςΠΗΗ ΠΑΓΜΙΗ (71ο ῥὲ- 

ζᾖογρ αξ111ο, 

μὲ [οὔμηι σεπἰ{οῦ εΙρΗΙΣ Γργεπηνς 

ος ον ῥαδεπάμηι, 

᾿ ΛΜοπάµηῃ ῥγοσεη!{ο [η μίά επι σε ΕΟΥΡΟΥΕ αμρίεχ 

Εκιίε, ε[ὶ αμίεπα ρεγίνεω [η 11θηρ από 

' ]ογάαηή,, σἰαηεο ομἡμρ ῥεᾶε υο]μίμηΥ πα. 

᾿]α ἶσπε εχ Ρίο ΡΥΙΠΙΝΡ ἆεμ, αὶ δὲ {ποπ επα 

' ρίητα Εαέναπη αἱθίς αἷίς εοἶαπ]δα», 

Εἶος αμτείη ΡΗτη» βογεδίομηέἶα Γ6ΤΟΜΑΠΑ, 

Οβεπάείμε βοπιπΗ σεπετί εα[[εση κε, υἱαβημε 

. (αἰε[ίος : οὔ1η6” [αρίεπη π)οςρ ἆοςοδΙΣ. 

1 [Είαπι (Υ4άΕΕ, Ρορμ μη α]μοίρπὰο υεί βο[ΐεσι, 

. (α1ε[ή ἰαδέαμάο σεπ» ἱαμάαβεραιγή. 

. Ῥασαδίε ᾖμ δέ, α ΠΙοΥΡή εΥµείαφΊος: 

ο (ε[μπέδν γεώάοε, Ρε]]είημε ἀοίογα». 

. Έεραμν 4Ε[οΠ/Ε ῥουηΙπΗ ΤΗ αρ οἱ υπο, 

ωµπ ἄοπρ ε[Η1άεΙ [γρεύι Γαμίάϊσα, 14 

[η ιαπίρης ἐοῖ ο παμπ, εἷίμ», πε, εαΙΜπι. 

Ἐπιϊσαδίταπτοη Ἱπτοττα, αμαίεπα ο]ίπη ρ:]- 

Π1Ο 4ΡΡΔΙΕΠΙΕΙΗ | 

γιάετιητ οκ πημτη!ς «ο Ες ἆπο [1 {4611. 



146 Ἱβσασ οσο 
Τεπαρης εγίῆ, «ΜΥΣ [δε τοἶἷωε σάεΡΗΙ αι], 

ἸνἨίε- «4: /ἱαη) Φοᾷομιά Τεἶ]ρ λα ]α ίνα ΑΠ ΟΗΙ {ὁ. 
" ας Λύάπφμε {6ἱ, ππα]6 [αηα, ΓΗ] {Ε ΠοΓίο Γμοῖε, 

| δεπ[ιδας ῥηπιαπή [οηιή, : 67ηβε ϱοΥοΠάήΡ. 
1.2 [Ιπὐς 11ο [μή], ἱπήμγίά Πλα(οΥ 

| (2πο Γογε:: 65’ Ρο τος {εἰ ὁ αὐαγ], 
Ε 76ο ΠΡΙ | γάσος {η σεμέες [ρίγίέηρ εάευ. 
ο 16Η; Γαία, {η 44ο [εις (ο βερεπά/ῇ, 
Λ/ες {6 Μ2Υγά ερ, [εα οαί ἠεξία πυἰάεβίς. 
(«η ή1 γοποηαῖα 1Ο οἱ Γαοίρε Ἰφη]ίά πηρα, 

- . εσπεσςκστ--τ- ροκ δς----ε----κν- ος τάφρο πνος-κ-----πττο---ππεποος-----τπμμμμη 
τα αυτ τῇ, 



ΙΙ5ΡΕΚ ΣΕΣΧΤΥΟ 

Βσαμ ἑοίκρι τς χλρησίαι έλ7 λπαρός 

Σοἱ΄ Ὁ μόνη σος ἁμή γαᾖῃ κανα ἐπήματα) κάτα]. κτ Ἱερο- 

Αυτη γὸ δυστρ ρων τον σον Όσον Οὅχο «λοησαρ, σολύμον 

Παιό σουτ. ο) Θ ηΤοι σι )οή, κκασι δλλι επ ἀχο νθης 

Εσινα» σιφωφ, Φοθερίω δὲ” ΑΝ ζιὼ ολέεκσα», 

Εις ὕι 56. κ) πνευμν.- τί {{αι κακαπήµατα τευζὰ. | | | 

Ωξ υ; λον, ὦ µακθιςο, ἐφ ᾧ λος ὀξετόμυαη. 
| | 

Ούχ ἐξ σε ρὼν ὃλλ «θανόν οἶχον ἐσονν 

Ηνίκα ὧςρ σράνη ὄ νέωθτᾷ ἔμπυρο) μια. 



ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΒΔΟΜΟΥ 

ΛΟΓΟΥ. 

ενν ΣΣ Ἡ δὲ ὥρύτη πόλεων, Όθθτη ὁὶ 
ν 2 ο πολόσε, | 

ς Ανδρων νλὸ χΗρη ;βιόπου δὲ παμπὴρ 
δ καδεκης, 

Αηλε, σὺ κδ) πλά Ίσις κ) ἐφ ὑδλωζρε ασαζρς ἔασν. 
Κύαρεισε σὶ ὀζολέσιι γαμμικῆς ποτε κῦκιαι Οτι λόίοσης, 
Σρκβί, Φλέξὰ σε ὢ χαιόνλνον Χτ σν πυρ. 
Ου] δλέγάν ὤοις Φφοθερον χο) ἐπήροιτον ὕδωρ. 
Ναε ης οι πἀντων µοιώος Φυγας ἠλυδεν αλδρα), 
Γιλά΄σει γή, πλά-΄σει 2) ορη, σλά-σει 3 ὀ) α)ήρ. 
Ύδωρ ές-αι ποθώτα, χα] ὕδλισι πθωτ᾽ οπολόται. 
Στήσονται ο) αεμιοι, καὶ δεύτερος ἔοσέ]αι αιων. 

κ; δρυ ΑΟΩ Φρυγη, Φρφτη ὶ α)δλάψάς ὕδι ος ἀχρή, 
η ἤπρωτη ο εἰς ἀσεθφαν ὠπαρνήση 9εὸν αυτή, 

Αλλοις εἶδωλοις χε ϱλάθισμένη, ὅοσα, σε δάλὴ 
Εζολέσιι πολλῶν ετελλοθύῳν ο ιαυ . 

ασ' Αἰ- Αὔιοπεςδ ύσηνοι, ασ ὀλγεα οἰκζω παδογσες, 
Φόπων. Ῥομφαιαις στληξού]αι σωυ γθδα πεπ]ηώτες, 
ασ Αἰ- Τω λιπαρέω Αἴγωῶ]ον αεί σαχάέοσι βρυύεσαν, 
Ὑπήν. Ἡν Νφλος νηκζοις ο πσὸ κώμ(οισιυ ἑσύ]α μεθύσκἀ, 

Αλλήλὠν μφυλος ἑλάσασις ένθωυ ἀέλαζως 

« τα [χ ) 

νὰ 

Ανερες 



πο Γτοδ κ ο 
Ρο, 

Ἄπαο κ. ΕΕ 5 {πε εγῷ ῥΥΙΑ, ὃ το ῥήήια Ἠτεςδ ν ς 
Εαίαςῆε: 

[λα πέσαδίε, 4μοτᾶ | Υ ον κ .. Ῥατς εξ | τν νῄρι Ονῤα υἰγές, υΕΓ ΜΗ Ίο υἰέζης "υἶέ]ο τα [διο 
δρ ον  αφες. ο. 
'Γ εἶε, παϊαδ ἐ, ΡεΥΗε νηᾶά» ΙΙοΡί] (δή. 
Ο2ρΤε, πιαγῷ “υεγο Τε υκογία ἀῑγμει υπάα. 
ο ἱο[άν ΕΧΗΥΕΓ Με, 411 1η {ε ἐκιε[έμαι ἱσμή. 

Λες υἱίαγε 1) 6ἱ ΓΟΥΥΟΥΕΠΙ πα πιαδί] υπόα. 
Νοε α μία επι υεπιε [ηρίεη: ἐκ ο 1ηΙῥς υήΗς. 

' Λ/αδίς ΡΜ, παδΗΗΙ ΠΟΠΗΙ65, ὑππαδίε ϱσ' «.Ώεγ. 
' Οµηπία βκέης ογἰΕ, ΡεγάΕΠΕΗΥ 7’ οπηπία ᾗ1μ έλη. 
' δεᾷ υεπε ΡοΠ6ΠΗ, ἄἴθΗε εἰ» αἶτεγα [Ἅηςετ. ὴ 
ο Ρ/γγσία η ο. ΤΡ ήπια ΠΙαδη: ασ ή 

. Ῥηήγπα 4 61Η υεγορΗ][α Ρίείατε περαδἠ, «η ἴ 
γα Πβεαης αἰῆς [ημἰαεβτὴ ῥεγίτα, φέε {ε 
.Ρογζσηι, ηγείίκ, πα εὲς πυοἰμεπηί δη, απηή.. | 

Σιβίορο '11]ογή, ἰμσμργία [μπεγα ῥαβν, ο. ν | 

(ἱεπθήγ σἰαά1)5 γεια έτο εΟΥΡογε ἀμγή. | 
-4σγρίμηε ΡίῃσΝεΠΗ, μα Γε1ρεγ/Ἴογει αγ{[ή, τα ΕΥ 

Όκαα γε[Ίνεε εὐτίαι [ερίεηο ᾖμηλίπε Λΐμ., πα 
Ρ εγεει εμέ; ργκἀμιίο. ἀείπώεγερεηιε 

ο. 



η γα: .. 51ΒΥ11. 9ΚΑο, 
Ε/ΕΠΙ Ί0Ἠ ἀἱμμνη ᾖοφιύηος ΙΟΥ αζ ο 4ρίήΗ, 

Εβεν Γοβίςσα, [ο/η πεημε υἱάεγή υπαιᾶ, 
Γι [α)[7η ἀἶεει αμ ᾶαχ : «μη ογεΙπαβὲ! 
ε{ρ/εΏερ 'Ί4ςπη5 σεμ/{Η5, ἆμ1 [ιάεγα γή] 

Εξ ιοί, απ . ΧΕΙ ]1[ρεπάοἳ ἱ αργα, 
1ησεη1εὔαή ης ΡΙΟΙΜΗΗ [11η 6ἳ 7ηογ{α ᾖέρῃμρ αἱαγ, | 
Ἰ'πάϊφ ή ήα1Η η ΙΓο ογομηι]α δη 166 οο{11ΑΠΗ, 
(«μήμρ ΡεγάΕΗΜΗΥ βολήηου αὐρεγσίρ έ [οηιον. 
{λα α ο ηής ϱΥ/ ΕΟΧ ο) ΓΕΠΡΙΡ, βίσμο 
ΓΙ ΖΗΗΗ βοηαίηος ΓΑ, πε ο ΓΙ ία ἄαγηπα 
ΦΕ(ΑΡΗΗΗ: ΦΜΟΥΗ1Α ἆοῦη 6 Πλαμίαίοα αμα. 
(αοποἱλαλὴε οι [ούμηι 1} εως {ο αεάημε 
{ρµ. [μὐρεάἰδις υεγο (η) ἀογηηῤηης, | | 
(ηἱσιβγγ /1Ο/νάΜΕ, εἰἰᾷ ϱηἱ η ήπια ΠΟΠ βΥΑ:,, 
Οηἱᾳμε υγθος [εμά, εἰ φμἱ [αγία ΠΙΓ{ΗΜ, 
ὁ εά 1[τος ου ος {ο Ευ] ία Πο] ο[λᾳ, 
ΤΗ απγαἡ, ΡΜ ΙάΠΑΦΗΗΕ ῥεέίογα ηµίάης. 
ὅεά ας [1ἱγρε πομῇ οἩ σεΥΠΠΕΗ [μηηίπα [οἶμεί ({απι. | 
Οποατατᾶ, ᾷ οἶίπι οπιηίΘ, οἰρᾷ ἀεάτε εορίο-] 
Ἐτλος ααἰάξ εἶτεα τἔροτα ετιη: Ρίατα,{εὰ «Ἡ | 
η σεπς Ῥει/α ΓΗ γσπαΡίη δε[[ροτρπί γη, (α1] 
Ρτουίπης οχἰ[16ΗΗ, οὗ [ῥοπ/α γη ἱηργοδί ναί, 
1ηΓαπά1 ερα [ανα], Ί 411 ΙΙ ΤΙ ΟΥ βαφεβίρ, 
{παμε υἱζεπα [με ῥεςζαδίε σοι σε ιά (γε. 
Ε]ία [νο µη Ρε» ῥαιγέ (0 ῥαγῤαγίοί 

Λος 



ΤΡΕΙΣ ΡΕΡΤΙΜΥΝΟ. 

] ο) α/ 4 » 5 ν ὁ/ . ν 

Αἲ; αἱ Λαοδιχεία, σὺ σι ὃ 29ο ἅ ποτ ἰδοόσαα, 

| Ι β]ς / ιδεα 2 / .΄ 

| Ἀγερές ὥξελοίσοισί το) ὅ 2ο) αισδρασιν πι. 

' τ ή } / / - ον / 

| ψΨδήση Ὁλμηρη, καὺσειδεσε | κυλά λυκοισιν 
ο ο αμν ο ο ΙΕ» ἡ λ 

| ΆΑύτος ο δλριηδείςο µεγας Φπος,αςρ 06 πολλώ 
/ / ο ο ή )ἳ / 1 

Γζοιήσει, κρεµκάσει Ὁ δὶ αἱεθθό οἱ)ἔογα, μέσον 
| / » 2 / / / δα να ΑΦΗ 

 Ῥτησει σὶ α)νοΦποίσι κεγΗ Φοίον ύνωσ (δεα2α/, 
) / { ο, / 

Κίονα μέρήσας μεγάλῳπυθὰ, ἃ ῥαθαμιγ[ες 
/ πι / λ / 

Αν οθφπων ολέσοϊσι η ων κουκαι ὁηλησανπωυ). 

ξς-αι 2 ποτε χοιὸς αλα η θὸ γος, ολθτύδε Φαζτες 
ον / 6 μα } 5 / δ/ 

Έξιλασοισι 2ου Υ ,λλ ὅ παυσοεσιν α)ίαάς 
/ Ίς.... »» / 

Αηθαβτοις. Δια (δ ἃ δι οἴχου πδωτα τελότα|. 
| -ό γη) ὶ »- / ασ / : 

| Ἴωγδρτ αωτὸς ἔδωχε 1ος Γ γξονον ἐγ/υὸ ίξας, 

Οἱδὲ πηρες σαι πδσι κο[ευᾖάνή [δὲ ολ] Υ}Ητηρέό κ σσ΄αἱ ποσι χβικΗσονίαι, 
ς/ λ / α -αἳ ζ ο» / 

Οἱ τεπυβας Φαμουσι, Χα οἱ πόζα µμοῖς Φαμοεσή, 
μα 1.3) η) ε/ { ζ ὶ αἃἳ / 2 {ΣΣ 

Οἵ τ ση Φζοισι, χα! οἳ πεµιποισω ἁηζας. 
ο » 3 λ / ! 3 / 

1 ]ολλοις ὅ], αὐ γαλεπος [ίος οὐ 9 ϱΦποισιν ἐποίσει; 
/ αν λα» / / ᾽ 

Εκδιωώωννυχαήσι, χα] Ἀλλάαπων Φρένα» α)δρώ). 
ν δε/ 9 πε 

Αλλ οτὸμ οκ. ρϱἱ 
ο 

ὅις 6 λα σος νέος όμματα λύση, 

Τ1ω κίσιν, ξῶ ποτε παδὶ (δοφίω διέδωχε «ῶξιασην. 

Κα ζα νδῥαμφι Ὕξονοις ἔς-αι Πλέον Ὁλλ ὁτὸμ ὀλΛοί 

Αρξωήαι Γγερσαι μαχίμων Φύλο, αὐικαι δεμοί 

Εασύ]αι Οτυ Ἄθεμίο! νυμιφών ο ὁ δι όνομίι Φύλα. 

Εξὰ γὸ µήτήρ 
ελ 
έογ 

ε/ ὶ / ςὶ 

η έα,, χα] ποσίγιιος 

Μητέρα δηλήσει θυγάτηρ όὶ πα πατεὰ κλιθόσα 

αἱ 
Φ- 
ΑΦ 1 ἡρο(ον 



41 ου, οΚἀδ, 
Βαρθαβον ὕπγωσει πῶτον νόμων. ὕσεροι σ) ὠύσις 
Ἐκλοιμνϕ Ῥώμβ]ος Ὄρρης πολλῆς οι λθγ γης, 
Αἵματι ο αλδροµιέῷ πολλζιὸ Ἄθονα, Φύρησοισι. 

΄ ἆ / ἴ «ζ 9 Ν » ο Γπαιλίης δε (ωθόμος οτε Φεύξέ]αι ος δὺρθς ὀΑκης, 
Ε ἔρας Λείνήοισισὶ 61 γῆς ̓γγθυσῶ χεγἈβαηένον Γαλθος, 

Ἐκιωερμιολόντα, Φερέσ᾽ αἰεἰ σηµδον αὐάγκης, 
κό! ν 9/ δν ο οπή » κό Τρο Εσ΄αι µα», οτε πᾶσα κακή χΦι ὁὑσμιορος οἰκζως 

λος Τλιας οοί έαιζῳφον, ὁ γάμο, ἔνδα, βαβάα, 
Κλαύσοισιγύμφαμ οτί δή 99ὸν οὐχ. οἈσήσαν, 
Αλλ΄ α[εὶ }ὶ τυμπῥοις χα) χροτοις Ἠχόν έδωχαν. | 

ὉιΚ- Μαιν Κολοφών,μέγα (αι κρέμὦ) Φοθερον πυρ. 
ὧν Θεαπὰλίη δτόνυμφέ, σε ο ογ τα] Οσχέτί γαια, 
σαλίᾶς, Ουδὲ τεβρέω πλθύσει δὲ μόνη Φύγας ηπείροιο. 

» ” 3 η , / α  5/ Αυτοις ὢ πλημον σχυζδλον πολέμου λυγθον έαση, 
Ωκύσι ὀ ποζα ριοῖς ὀ βομφα[ησι πεσΏσα. | 
Ω λημονγε Κορκθε,σὺ σἱαμφαυτίω βαριὼ αβην | 

Δέξη διλα[η, χα] οῦ λληλοις πολάαθε, 
ω ες Ἶ 

Τουρε, σὺ δ ἠλίκα, Ἀήνη μύνη. εὐσεσέων γὸ 
Ανδρών χώργο εἰσ ολίγή Φαλίησε δ]οίσει. 

{ / / «/ 2 ον κλσσυβλη χδίλη Φορίκων ὑπαζον αὐσρών, 
Οἱς ἐπδρθ ο οθνη κόται βαρὴ Ἆμας δλή. 

ο . 3 ον .5/ Τληκι9ν Οὔχ. έγνως τον 60) 09ο, οὐ ποτ ἔλουσεν 
3]. ἔν]α Ιορδάνη ον πο ζώτοισι, ο) Τ ἐῶ]ωτο πνευμα πολλώ, | 
: ο Ορ) 



ΓΙΒΕΕ 5ΕΡΤΙΜ Υ 59. 15 

᾿ Λάου ε[1) ῥμίε [αεί [οή/ηο». [εά Ρο/1εγια {βῄς 
Κοηιάπο ΨΙάΜΟΥΕ εχΗΥσεῖ ομ[Ρίάε παµί(α, 

ΜΗἱμαήπηΜε βΗΠΙάΠΟ Γααδμηι [αησμίπε ἔεγγαηε. 

Της ]εαίκ» βεσίοι θε[ιατογ οι[ριαευιζμ», 

᾿«κἰαΗΗΗΦΗΕ ἄµΥΟ Ίογεῦη η Τεἱμγο τοπικής. 
ο 5 ειπε (επ) Ρει {ισηµπῃ πεσε(Πτατίς. 

ο ογΓο ΜΕΡΗ ετἰξ,εΤΗ [αιή τοία [η1γής 

 ζ]]ων βαμά ΠΗΡΙΗΥΗ, {6ά οοπαῥίῥεε ἰπηβγοδᾶ η [ἔήα. το 

ο ἄναηε ἱβὶ ΡἰογαθΗπ{ηηρῥα ΠΙ{εταδί]ε,φμαΠάο 

Μο ΠΟΜΕΝΕ 12 ΘΗΡΗ, [εά {εηβεΥ αβαπα ΡΗἱ[ε 

 Ταμσετό, [ΕΠΡΕΥ εὖς ετερµααιία Ρἱαμάεγεεμτ εἷ. 

ο ο σ γεᾷγο,Εἱβὶ 6 οἰοΡβοη ργαμῷ ἠπηίπεί 11Η. Φος 

'ΤΛε[[αἷέα ἵη[ εί ηγιρΩῦ : ποἩ απΙρίίη» αμι ἔε, ΊσΤβες ἡν 

ο με εἵπογεί εεΥπες 1εἴη.ά1 [οἷα παϊαδή σκι | 

ωιοα ῥεσίεης, ο ΥΗΙΊΠΟ[6, γεμέία. 

Γι ῥγαδεή εν Ρεῖ]ὲ τυἱ/βίηια [ογάσηε, 

ΕΕ γαρίαδ βαμήε, 67’ άμγο ἀΐγμια [εηγο. 

ο Οπεγάάα ογήα(ρε, σΥάΜό εεγἱαπηΙπο ηαγή 

ςἱγοηιάαδεγὴ, 65: Ὅου η μ Ημ Μέγα Ρεγάεπῖ- 

΄Τγτε,τα νετο ᾳµαΠία ἄςαΙΡΙε5 (οἱα) Ρἱοτῇ .Π. 

Ψπτοαπι τεσίο ε5.ρατιια εἰατίτας τε ἀἰΠετεῖ, 

Αβντία Οαἷςε Ρα πίςσΠι {αηπαπιᾶ ΥΙχοσα πα 

Ουιίσις εταέϊαταίαςει ” " {αἱαπα 

Λο πο[ γεεγαπάα ΓΗΥΗ, ΦΗ6ΠΗ νομείς οί 

[π Ιογάαπε 1 }εωπα 67’ υοαδαε [ρίγίενς ” 

4 



ΜΗ ΤεΡΥΟΡΕΜΜΗΕ υΕΙΖΗΗΗ ον ῥαίεΥ υπαῷ 

ς4 51ΒΥ1ΙΙ. ΟΚΑς. 
Ο)εργίμς ον τεγγα [ωΐε, 65’ [εἱαπτίδη” ογἡ, 
Γαζμο νοεεραιγές ῥ'έπεερς, ϱ7' Πατείπε [απέ]ος 
(«οΥρ Σ’ ἱπάμέμρ οεἶει {ῃ ραιγής ομο]αεεοἶςς. 
«4ΕηΙΙΡΗΗΥΗ αἱ γα (γου {ήΥγος ζοπαἶο1ε μ]]], 
[η ήο ΗΠς βαδί[αηΙ σο1ΕΥΙς65 ΙΕ αἴπια, 
ὄρ6ε αἰαογής ία», σσ: αμ] γε] ρίο, ο. 
Λ/οή ο σαΜάεΙ, ΊοἨ αγφεΜΙο, [ο βοπε[ές 

εωώ ) 

(ο) ῥηηιαπή,, ααώσμο, 65 ρεξ[ογοίμῇ]ο. 
{Τε υεγο [αοα ΠΊάσπο, «ΟΕΓΠΟΦΜΟ ] οηάπΗὲ, 
«4μση[ήοφης, γή, πο ερΥὗς η ἶσπε [ηηε[εεε 
Λ{ΠΙωΗΙΡΙ, Ὢ1[ζρ ο [(γο 1 ἑλαδίΥ αρηις: | 
Φε εοη/αησµίπεσ σαν [ᾗγρα1ο ΜΟΥ, 
«άστε[ίες οαΡί ἵπ εα η [ία Γομάεης 
Λ{1Η16ς οπε ῥΥο δις υοίμογες: ἢαρῥαφ ΠΙᾷΜογειε 
1ρη] ἠἱῥαδ ΡΗΤο, ᾗιουοσεἰοσμη: 

{Πο ῥά1εγ, γε[εγαι ῥΊοβετε η Ὅειδα υοἱμεδ. 
“ῥεισεςδαρη/[παμή, ΡρεΓαμεἰσηξ αρρατι(Ἡ, 
/Ν6ε ΡοτίάήΙ εἰαμάες, ᾗ η Γ12 υποΥή: ο[ρευ 
παΐσηρ, υι Γαη1ε [ο ἆε[επαας, Ραµρετίεηµε; 
δεᾷ αερηε Ην παρία οοη/ρεγσί{ο [νηῤῥα. 
Τετφιο [433 υΕΠΕΥάΥΕ Ι}εμήη, [ υοςς ῥήο[αμοί | 
Λ/οΗ 41ο ο ἰμίε]ας, ΕΜΜ Με αΠφάπαο υἱς) την 
«4εσερ] 1εἨ Μεγ, ῥα1εΥ αεεῖρε υοῖά {εομμά με. 
Οιαπιίμιε οἰαδήν, Τε[ῥομά: υἶγ φμοβήε οοηέγά. 

.---- ιν σν τε πναετοπαατωρινονν κ οτεττονα 



ΗΙΝΕΝ ΣΕΡΤΙΜΥΟ, 

Ὃς αϕν χα] αίη: τε χα) Μρουᾶ ἄσερ εντός Χρλσύς, 

| Ἁνθευτης λνετο λγῳ παθος, δν τί ο) αγκῷ' 

| Σαβκά τε δυσαμλνος, ζαχὺςὶ ἴ σ]ατο παζὸς ἐς οἴκοις, 

| Τρή σ] αυτο) πύρορις βεγας 6ρανος ἐσήριζεν, 

Ἐν το) δὴ να]οισι εξ οό µωτέρος ἑαλλα], 

Ἐλπιετ, ἀ στη τε ποῤήνη, ο. ός, 

Ὃυ χυσῶ λΑέΡυσα, ῆ Ἓργόρῳ, λα, σεραάσγκοιο 

Ἀνθρωπων, θυσίαις τε, δικη ζατω Τε λογισμιοίό. 

Θὐύσεις ὅὶ ὤθαίώτο μεγάλω κῷν ηὶ αλρώχω, 

Ὃυ 2όνδρον τήξας ιδ πυβλ, σον κοιχκήρη 

Αρίων Ὄόψας λασόπειχα᾿ Ἂλλ ἆμαι πᾶσιν 

Οἱ τὸν α]κκοι Φέροιδε, Ἀθοῶν αλθίίωα πει νά, 

Εὐδάμθιος πεμα, εἰς θανον ὄμμιατα τείνας' 

Ύδωρ᾽ Ἀ απείσεις καθαρῳ πο), ρα βοήσα»; 

Όεσσε Άθηον λύνησε παρ, πάτερ ὄρην ἄφηκα, 

Ὀξιω απαγ)ΗἩς λόγων,λόρρη δα συ αγθοίς, 

Ῥαῤνων σον βάΊσμα, δι ἅ πυρος ὀξεφααλὼν 6. 

Ουδὲ θύρλω ἁλείση, οτε τής 6 Ι ἐπήλυδὸς 9λλος 

Ηξὰ δο(,ὀμλλνος, ππενίης ἑαζρυχέναι αίμῳ 

Αλλα, λαθών κεφδρίω τη, αλέρον ὑδαωτὴ ῥαίας 

Εὐξαι πει, τα) σῶ σῶ δὲ θιῷ μρίλα) ρα βόησον 

Ουκε ἔθαμ! πλάτο, λιτὺς ποτε λιπὸν ἐδέγμζωω 

Αμφαδον' ὢ πάτερ χάρηγητὴρ ἐπαικουσον. 

Εύξαμθυω δωσει σοι, ἀπήγανν ὁ κ. οτε δὶ αὐ αὐὴρ. 

Ζ 



216 ΗΡΙ ο οκ δ,- 
π ) ως / ης Μη θλιάς µε λε ἑερον σεσα», «κ.  δίχφιον 

Αγγνον ἀδούλωζον «δλ λύνω έλεβρεν, ͵  
Τλήμωνα µου χρωθἰέιω «σον πα τερ, εἰς σε δέδορκα, 
Ες σε τον ἀγθωζν, τὸν μὴ γέρες ἐργασαντο, | 

κ Σαρ ὙΣαρδῶ γώ σὺ βαρία Ἰ κέζαλλαξὰ ἐς τεφρέω. 
τς Έαση δὲ Οὔκέτ]νησος, ὁτὸμ δεχα(δὸς γθὸ νου ἔλθη. ΙΟ ) / δε) οἱ ο» σα ἤ τὸμάξ, Ζητήσοισι πλέογ]ες ον ὑδωισυ Οὐχ. ἐτ' ἐᾷσευ. 

Άλκυονες δὶ ὅτα (.ἱ οἰκς2)99οΥ α οεσίν. 
ς / / | / χτ) Μυ [ Μή υγ δὸΥΙΗ ση χόα, 3 ουσεχίδατε πουρσε θαλαίασης, 

σομίας. Αὐχήσεις αἰώνα., χαὶ αιώνων οὐπολὰ σε 
Θερμώ πνά)µατίπασα, μανήσηδὶ ὀλγεσι πολλοϊς. 

Κα Κελίγοη,ῶ δεσον ΚΑ:Τ ὀρ9ς,0ροἱ δ/σθατον δλπην 
βάό άμμος ὀλίω χώσει σεβα»υς, Φόρου οξκέτι δεύσεις, 

Οὐσαχιω, 6 βοτανας πλρέρημος ἔση δ Ὅστο λαών 
Αἱει, κρυμλβοις δὲ παχκωομνη χρυσαλλοις, 
Λώθέω οκίᾶσεις, μὺ Οξχ«όησας αἴαγνε. 

κἳ) Ρω- Ῥωμη κα/ρτερόθυμιε ; Μακηδνίζω μν λόγχίω 
μες. / » 3/ λ / / 5/ Αεραλός ἐ6 ολυμπον. }εος δεσεπαμιπολω ἄπυσον 

Γποιήσει,οποτὸμ δὂχέἁς πολὺ κρφοσον ἐς ὄμμια, 
Εδρα[η μίμιφν. οτε (οι αυτα βοήσω, 

ἔ. ὢρ- Ολλυμδύη φ)γξη.λαµιωζὂνποτε, { χν) ορ κέλαι σε. 
ο Ἡῆ Δάύτερα σα Ῥωμν μελλω παλι δσύτερα Φωνν. 

Αρτί δεσοι 5 υθάη πλήμκον καζρδύρομο! οἰκζώς, 
αἱ. ὑπί- Θηξαι ὁυσθυλοί ὑμν χα χὸς Ἴχος Τ ἐπέση 
που υλών Φφθε[ομθνων υέ1γ σέλπιγξ Καχ») Ἴχον 

Ηχήσει, 



. .. κ. 

μον. νά αν αως ον ο. ο αι. σσ αρ 

{ [ 

Ἶ | 
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' Λ/ευπεαἰἱεζέμηε ΙΓ ογ1ήπο εαρΗ! οβργίή1ε, ζΕΥΥΛΕΗ 

| Ομίη Ροζ ἶη[ή, ἱγπασμίατὴ, ὅ [/αρε[απξη. 

᾿ (οπβγηια πὴΓΕΓΗΗ ππΙβ] οοΥΡαΤεΥ, ἐπιβεογ {ε, 

' Ἰημίοίαμηα 16, ΕΤΗ Ίοη Γεαππαη» οἶα. 

ΦάΥάο ΊΗης γα {η ἶπεγός πμ ἰάτεδή, τ9 δατ- 

Πη[]α γι πες εἴῶ» εκ ίος ΟΜΗ1 υΕΠΕΥΙΕ ΜΗ. 

ΛαμιαφΜο {ΕΤΗ 1αὖ1 εκἰ[βεΊευ” φμαγετί "υπάν, 

ο ΙσοπεφμεΓΜΗΥΗ εβΗε ἱαοβγγλαδΙΙε[ηη». 

τς ενα ν{γσάομίει[ῥεομία ἴη[ήῥεναῖα Ργο[ πάς, νε 

᾿ Ο/ΗΠΕΠΑ ΡεΥ [ΕΥἱΕ2Η [θεἶοΥμήΗ Το [εηέ[εεε, 

 Ρονδίτα Γεγμεπ υέη1ο, [γηρῥαϊα ἀο]οτο. 

(σαμία, ἀῑ]ιο ες ιά ΠΙΟΛΗΙῥΗ» αοεοίό αἱρες, ολο 

᾿.Οηπηῦ αγεπάΥΜΤΙ ο οβετίδετε. 66 ἰά14 ο. 

. Ἔνησες, αμί [εσεῖον Ρανς, βείῥάρυς: [ε ουσ 

«4ΡοῤμΙο ἀε[εγτα, σε[μ ϱἰαοίεημε ηἱσεβν 

«ΓΙΕΓΠΗΠΗ, οΝἱράΥπφμε ἶψευ Μαη βετάα πε[οἷς. 

ο οπια ᾗεγοκ απΗΠΗ, Ρο[εαξία ΛΊ 4εθζ οπή α’γιά αμα: 

 Εἰσηγερε[μγίηδει εαἶμηι. [οά1ο 1) εως οπιῇ 

Κοδοτεργῤμαδίε, ού βηη]α νἰάεδεγν οβε 

[η ρηνεής. αἲ Της ηἱΡί Γα]ΐα "υοςἶΓΕΥΑΡΟΥ: 

Ρο {βίο ῥεγίεης οἶύμη εἰα "μή Ηε [οπαδί. 

Ρ]ηγᾶ φμἰάετι ἀἰέηγα Πἱδ [411 Κοηια ἀείποερ». 

«άεπμπε τε ὀλγία ἡπ[εῖῖκ ππ[ργαδί]εΡίογο. 

Τρβεδῳ ἵπεοη (τος, υοῦὺ [οπη» Ρογτίάμ» ἴη[ίας 

| οεα]ὴς [μή : υοδῃ (ο μη εδ εγή/Τετη 

ὅ- η] ή 



Ῥ{οπιί 
ΕΕΠΙἹρΟ- 
σὶς Εσ]]- 
εἰἶζαδ. 

σ8 φασντεν ομλο, 
ἔγηείος, ΓΕΥΥΑΥΙΦΜε Ρεν! γευἱα εδ οΙΙΠΕΗ1. 
Έβεν ἐπ] εἰέκ., ερ πάγο Ρεηβαϊο[μη, 
ΟΠΕ υογάΧ {6η ΠΕΡΕΥΑΕΕ: ἐὴ αἷε σεη/[65. 
Τοπ ἐεηής ρα, 110, ασια ους 
«μαμία ᾖμ1, ΕΕΥΥάΗ2 ἀε]εδέΣ αέρος, τυγες 
Λ4οπίεοαα δή [ομέας, βµίοεφε ετοπλαῥή}. | 
{πώς ϱΓΙΗ ἰά11 ΠΟ ΠΜ], Ρορμΐφμέ ροπῤήτ, 
{16μ γή ογί αγάεητος, οὖν οσμή [[Ρίαεπιος, 
((αὔμηεπον «γής γωή(μηη, [ρά αὖ Ισηεἱάῤογαε. 
«4ΓπΟη ῥογάθΗΙΗΥ ρίτο : /εά εοΊρογα {οη[ήη 
Ταδε[οη [; «ΙΙ {οίος υΤΕΜΗΥ ἵ ηπός, 
ΡΟΠΙΡΕΙ Ιηα]ε-οχαπιπαταπηΏςί ]ορᾶ γιἀορῆς 
νο τεΠεἰεάαιη ε[[ε.οσαέτα ἱρίτυς τείτα 
ΟΕΠΙε Πας ααάαχ Ώεῃ {πήςαροτίτατας 
ΜΕΠτα,Εαπιᾶ αἴτ ῥρατ]ετα ἆο]ογος Ροπεπιζ. 
{η Ργηπής ΙΕ 4ἩΦεΠΙΗΥ φ1 Πογπίπε ἱμεγὶ 
Τμηρία ΡΥάάἱεζη!, 44 επί Γείαρης οοΥΡΗΝΗ, 
ΣΠεβγαὶ [απε (Οἱ ογύπε ο/41 Γεήσμο ομέ]ς, 
Μ{επάαςε γε[οΤεΠὲ, ἆχα ποη [111 ἀἱεογο σε 
| ογζα ϱ 467 ααπέοι, [εοἱείες [ενα εοἱογμηι. 
(η Ιγιογες υΡΥΕ6ΗΕ, Που [1 ρεδαεσιν, 
(Φμ10 με [2εωπη Ρἰαπε[ηεεγο ρεβίογεῥίαηε. 

οσεία [ρά οΨ [0Υς ὑεγίεηέες μκεγί απο: 
ΟὔζἹαμοργίσπο πάμε [ρεζλαδίμω ἀἶνον,. 
Ίγοα ποτε λε οα[ἐσίηε ἱοησα πηαηεδίε, 

Της" 
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Ἠχνσν; ὄψωθε Ἀπολλυμθρέω ο. πασου, 

:Αἲ, . πἹο Ῥλήμμφν, αἰ ο) κβοκόλυμμε ο λαοσα: 

Ὁ Βρωθήσ, πυθλ πα σαι χα ) ὀἱζολέσεις λαον ὀἡμι). 

᾿Ἔςσα 2») τε (οσῶτον η µθωή μαμόκθνον αρ, 

ἵ Οσον ὕδωρ ῥάόσα χα] ) ὀξολέσει Άθονα πασαν. ή 

᾿Φλεξφο δρ καύσιι ποζαμμοις, να ς δεχεγωσει, ! Π 

᾿ Έσαι αὰσμος ἄχεσμος Ἀὐτολλυνδρω» αἰιθρωπω». η! 

Καμμδνοι δὲ κών, σσπε τλήμονες 6 ἐμολένοισιν 

᾿. Οὐρανονοἕχ ἀςροις, ὃλλ ο, πυθλ | κεκμβώτα. 

. Ου 3 ΑΡ ὀλέχον]αι, Ἀώπολλυμθνοι δὴ οὐ πο ο (θρκώ), 

' Τνβήματή χα]όμθλοι εἰς αἰώνων ολιαύδι». 
Αἱάἰ δυσδασαγίσα 0ο Μάριο εἰδήσοισυ, 
Ουκ απαφγτον έοντα. βιαζομθρ; όὶ ρα 2 φαν π 

Όντια ζωλμήσασα, 9εὸν ἐπεδέξατο βωμωό, αἱ. τὰ η 

Ὑθμδομδνη, αιπιὸν Ὠ δι αἲῤερον ὀμγεα θσγτα, άν ἡ 

Κόνοιὃ 9 τλήσονται ἀγὰμ πόρου, ἳ λος κέρδους ΕΛ] 

Αίακά πηθαφητεύσοισε, κακόν γςόνω ὀῥαῤοήε, | 

Ου δα αταμλυοι λράτων λασιοπειχα βίνας, 

Έδράιοι Ψθυσοήαι ὁ ο  λῤος ἔκλα τον αὐοί. 

Άλλα λθοριό Ἀθιλέοντες ἐπ ὀργεσι κερδλντηρε, 

Οἱ βίον Ῥλλάδοιση, κου πείσοίσι δι α[οιον 

Οἵτε σον ν παμιπυσα ΛΙ Φρῶος ἱλασχοίαι. ο Ἀἱπάμ 

Εν ὃ πείτῳ κληφα σφδέ] ρμδυων ουν, νὰ, 
Ογδοώτης φφεῦτην δν παλι χδσμον ὀραται. 10) 

Νυξέ έσαι πλύτη μαηφη χα] ἀτεεινής. σε 

Ζ 



16ο 51ΒΥ11. οΚΑς, 
Και οτε δὸ θεία δεν ὐβισήσέ]αι οδιμή, 
Αγ ήμσα Φόνους. οπότὀω κὀοι Ὀπολωι]αι 
Ἰδυκτή τε χα] λιμιῶ, οτε λωνήσει κα θτιρο) γοιώ 

{9 λνος Ανθρώπων, σήσει Ἱ δὲ τε Ἄύος ;ὠ6παρος ζῶ{0ι. 
ακαο ΕΤ Ἡς χα βαθμό αὐ λαικαὶ γωρῷ ροίῳ, | 

Ουβοες ἴθιωτηροα κώτω βάνοισι σιδηρον. : | 
Κληματα ὅ] οἕκ ές”, σον σἄχυες , ὃλλ ἅμια πλώτες, 
Μαζω τέω Φροσερζιω λά.κοϊζα σ΄ οδδύσι Φαλθίαι. 

{.9ὰς Σιμὸ ο) ἀὐοις ἔσ-αι οτε καὶ Ἱ 90η, ὥς τε διδωἕ! 
Μο); έμε τζιὸ λυγρέω. ὅσα γρ καχαι ος 90εν έρεξα, | 

Εἰδυ, θηλ τε πολλα. καιχῶς ἐπόγησ᾽ αμιελοδσαα Σ- | 
Μυξια κδὺ µιοι λέκζα, γαμας δ᾽ Οδ ολδὶς ἐμελή δν’ 
Γτὰα δὲ ἐγὼ πλυάπυσος ἐπήγα}ν ἆλθλον ὄρΧΟΥ. 
Δά6 οΆμοις ἀπεχλάσα, το) ον σος λμολῆση ᾖέστε, 
Ικελον εἰς αὐλαάνα., θε Φατή Ούχ «Ἄσησα. | 

Ε. βρω- Τῶνεχα, πορ μ. ἔφανν, χα] νὰ βρώσιως. σοσδὸ 2 αὐτὴ 
ος Ζήσομαι, λλ ολέσει με καχὸς γεδιος  ἔνθα (φφον μα 

Αι6σποι τευξοισι, ἐπλρερχόμμοί µε θα λθίοση, 
Και ε λίθοις ὁλέσοίσιν,. στα μκοι 2ρ παποι Ἀθλοῦσα 
Ὑγα Φίλον μετέδωχε. βα.λοιτε µε βάλλετε πόρτες. 
Οὕτωγὸ ζήσω, κ.) ἐς εθου)ὸν όμμάτα πήζω. 

ΛΟΓΟΣ 
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Τμης εχραἰαδὲ: τεεεγγήια [ἱρβΗνής αργα, 
᾿Ν/Ποῖα εἰπάῦ:εἰς Γαηπε ἀερίης, 6σ' ποδίε ῥοειῷ, 
᾿Τμης βογἰπηηρἰσηεἰ ΡΗγά {η Ρεζζογε ή1εη1Ας, Ὑλάὶ 
| Κεβίμειφμε ΦΕΤΗ2, οι πο ΕΙδ! ΓΕΥΠΡΟΤΕ ΡΤΙ/0ο. ον) Ες, 
11η η]]μο [ἱεος ΟΝΥΜΟ ΡΥο(ΟΠάΕΓ ΤΗΥ,  σπ' 
 Τεννά πες ἆ ὀηῤηρ [ετο [ΩΠάΘΙΝΥ αεµ{ο. 
Νες [ῥία,πος ΕΥΗΗΕ ΤΠΕ, [εὰ ο ΙΡ: υή 
 Άο[αάα Ιάηπα [7Η] γιαπάείμΥ ἀηίῥην αἰδή. 
Νες Ώ ερ αὔβιετὴ Ελα, αμ ομπέλα ἀοοεβέε, 
Στ [Εαεγαία σα πε.πα1 μα [εείεγα αητε ῥαιγαμὶ 
βημάεης, ὅ ᾖμάίο ρεεεαπαί ῥεγάίτα [εοξ 
ΛΗ]ἱε πιὴβὶ {εζῆ, εοπημῥίᾳ ημ]ία ΝΟΥΜΗΙ, 
1μγεε ἰμγαπάο {0/14 ρεγίμτα ἰἴσαμι, 
Εκεῖμᾖ (ημας, ὅ ΡεΥ πιο ΥµΤά 
(ο[έρει αἀ η], πιάςη{ Γεοντα ΓοπαλΗή,, 
Ἠγορίεγεα ἐρπὶ [411 ε0η {ΗΡΙΑ,ΦΜΟΦ Με, ηες ρα 
ἕἼμασι, [εαρεγᾶει ἆμγή ήηε ἔεῤρης, ἱρίφο 
(σ5Ἴήμοπε βουαίπες δη γη], ῥο[Μεγέαε υπαί», 
Λ{ερεῦησηι [αχ | 
(αγ ἀθαΗΗήή:Υ1ο ρα 1ε ο{ο ομπό{,. 
οὲς Ε{ΕΙ1 υμαπη, «Με ἵῃ εαἶμῃ ΙμήηίΠα ᾗ σαηη. 



] 

16 Να 

ολο πν ἘΕΚΙΒΙΙΣ5 τού Πμι]ο οίως- 
η 111 γα, | | 
ή οί εν Γοίνεγ [εαῖ υγ, Γδρογο ῥάαο, | 

οσο (ΟΠΙΡΗς ῥιάΜίς ε[απάο Γ ῶνγα 
Ρεν Ὄγδος, | 

Εκ φιο εοἱἱαρ[α ΜΥ αἱ ογήηπίγια Πἱη σι 
5 δΗΥΗΡ[6ΥΗΗΙ ΡοσΙἰΜΗΗΗ, υάγλά1ο ΠΠΙέΥς ΟΕ. 
ΤΙπάριο 4Ες1βΗ, Γε[αγΗ Μπ Ρο[δεα γέρπη, 
Με ήβφμιο, 4 ΕἰβίορηὔΙνιας “βγγίς Ῥαῤγίοηίει 
1}οἰπάε Α{αζοΙοη]ς αρ ἐ[[αια παπάς, 

Τα] [γαλ γορηΥΗ εἶαγμη αἰγΗηΦΗ0 γεοίψαο, 
τἶωαι ΕΕ ΧΙΥΟΙΜΙΗ βαγ16Ι φμοά 1ο (γή έλα μία, 

πο οπαίΗ(0µε ῥου111 ϱοἩ η. Γος{μ5 ογδίς, 
Οἱώμα[φ κε [εγος γεσεε ρεγάμεεὲ ἡ ογάς, 
ΕΙ ᾖέρει Ροηεί ΡορΗτε,σσ' ομηέἶα αἰοιαδίε. 
αἲεά ηηο]α Ρο/[/γεΊ1ο ρῖπ[οι ἀἰμιμα αγίπαν. 

5 Ο/ηήἱα μπε ἐσηίς βετάεενυορίφε ηΙΙΗΗΗ 
11 ϱπΟΤεΝΗ, εεἶ[ο»΄2ομ16, ἓς ϱοἵροτα ομηέλα. 
Φοία ϱ[Σοαμ[α πια] ομη ἑδίς «πα οαεὲη ῥᾳδεπάἑ, 
{ΛαΡι Ἰα]]α εἰς ΕΡΕ αήὴ αγσεηΓίφμο ορια. 

ος 4 ΝΕ] εΓΘΠΙ 1 οὔη[ΕηΕ ῥομαέπος ῥτα[απέέηρ {ές 
2ο ΛΟΗ {ΥΕ [ο]1ς, Ίο σα, ΠΟΠ 1άΤίς «μ08, 
Λι 0Ἡ υα[ίαηι {ΕΥΥά1, ΜΑ ΡΥΟΟΥΕΑΙ οηΗΠΙ4:ἨΟΠ αὶ 

| Ώομαί 
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ΛΟΡΟΣ 9ΓΑΟΟΣ. 

ΑΦ ΡΧΟΜΕ Ν Η Σ μεγάλησόργής 
Ὅπα κοσικον οπειοὴ 

ας Ύσατον εἰς αἰάία κ ος Φαω, | 

Πάσι (ωθοφητεύουσα Χτ ' ὤ]ολη αἰ- | Γι Ν 

ο ρποιση, | πι 

Εξ οτε δη πΌρροο τ ἔπεσε,γλὠοσα] τ αὐ Θρρπων 

Εἰς πολλαξητ ε ἐμεθλοθησαν Ἅ]9 αιλέκίοις. 

Γρω(ᾳ μδὺ Αἰγυτῆν βασιλαϊομείτα ὃ Περσων, 

Μήδων, Αἰβιοπωνττε, καὶ Αασυθχης Βαθθυλώνος, 

Εἶπι Μακηδοήης τῦφον μέγὰν αὐδήσαισαι, 

Πέμπομ»! εἰς [Τδλῶν ἈλΦέω βασιλεία ἄθεσαοῦ, 

Υφατίον πασι θείο κακχαὶ πολλὰ βερτοίσι, 

Και πάσης γα] αδρων όρους δουλωησει, 

Αζ Ἅ σὶ ἀκμήτους βασιλᾶς ἐθγαῖν όγα δυσµαξ, | 

Καὶ ὀυσμκοις θήσει λαρϊρχ] πλῤθ αἱ πσοταζὰ. ην 

Οφὲ κά μύλο! ὀλίουσι ὤ λεπ]ον ὀῥά 2». | 

Πορ ποτε πὸυτ' ὀλέσει κ )λοπθὸν δν αποδώσει 

Ὑψμκδμφν ὁ ὀρέων χθρυφαό χα ρωρα ἁπασηα. | 

ΑΡΧ’ πᾶσι κακών Φιλοχςημασόωη σ] αλοια. 

Ἄσρυση ο γὸ δολίοιο χοὸ θγοείν πολ έ έσ-αι. η] 

ον γδτούτω, ΗΤΟΙ ο σθλέκρναι, | 

Ου Φαος ηελίµ, οκ Μσο)οΥ,σοὲ Οι λθεααλει, 

Ου γοί|α) πλατίύωτω,οθον Φύχοιν ἀ πόρτα” 



164 5ΙΒΥ1ΙΙ. οχκΑο. 
Ου Τ πθύτα διδδ/]α, θεό λυνήτοροι πῤτων' 
Ου πίαν τότων χα) ὁσεθίζω «θοέκρινα. 

.-. ΠΗΥΗ δυασεθίης, χα) αταζίας [ «Ὀσοδηηος, 
οδοί. Μηγδρίης πολέ((Φ),εἱρέέωης έηθρα τ αὖοια, 
{ ἐχ- ΤΕ θρα/νυτα τεχλοις 0 γέαξ,χα] τέκλα ορ)άσσι. 
Θρα/γν- » 5 / ε/ ο, ϱ/) κε ο/ Κ΄ σσσε γαμιοο ἅμια Άίξυσω ολθόποτε Τήμιοσεσ-αι. πα βρω Σε) ς/ } ς λ ὠ / Γαια ϐ ὅρου ἔξφχαι Φρουροιὸ πάσα 9αλφιοσα, 

Πασι μεθιζομᾶνη δδλίως τοῖς Ὕθυσον έχοισιν, 
Ώεαιασι δέλονᾶις έχὰν πολυ,θρέμμιονα. γαί(α). 
ΓΠορθήσησι πενηζαοιἵν ὧύδὶ σλείονα, χώρον 

/ 3 ΄ / ΓΓροασοξασαντες,δλα ζουήη κατα Ἑλώσωσι. 
Κ᾿ εἰ μὴ γα]α πέλωρος ἀπ εοοιμς ἄσερθεντος | 
Του Όρ9μον εἶχε μακρ νι Οέχ ζω ἴσον α)όῥασι Φεγ[ος, 
Άλλ ἄθυραζ. άλνον Ὑθυσώ πλκτᾶσιη σσ Ἄρχε, 
Κα ]ωχοῖς ιών έτερο) ὃτὸς ηποίκιζεν, 

ώς ἩἨξφσοίποτ αωῦτν ἰσηιύψαὐγενε Ρωμ, 
φέλος, » / {κ πι, ο. Ουρα)ίος πλγηγηιχα/ καμνεις αυχεία ποΘρτη, 

Καλξεδωφιώήση,χα) πορ σεολζω δωπόρησει, 
Κειλιδήζω ἐδεέφεατν ἑοῖς' χα σολτος ολόται, 
Καισα ος μεθ λο λυχοι χα] δω ππεχες οὐχήσήσι, 

σα {25 ήν ε/ ε λ κ» Καμτοτ ἐση πολῥερημθό ολώιὼςκὴ! γέλια. 
ο. / / .ν/ |] / Π156 τοτε παλλαΦδιον; ποῖος σε τος σώσει, 

ΧρυσΏς,] λίθινος,η γα λκεοσῆ ποτε πού σαι 
Λογκκατα συγκλητο; σῦ Ρείνερηε Κρφνοιο, 
Ηε Διός Ἄμεημα) ππλότων ὧν ἐσεβασθης | 

Δα]μιωας 



1ΤῬΕΕςΙΣΕΡΤτΙΝΝΥς, 304 

1 ροπα ομηέέα 1) εΜήΗ,σΘΜΙΕΟΥΕΊΙ το” οΥδή; 
Νοη ᾗαεί,Ίοη Ρίρ εγίρµΗπι ρειαεἠς αππογὲ, 

Πηρίεια Γή [ομ., ΡεγμΥΡαηάὲ ογΕΙΠᾷ αµ{ΟΥ, 
Βεἰ οακ[ζ,βο[ἔν ῥαςἡρ,ἀεππομείά ῥαβομας: .. 
| (97, ῥαιγίῥηρ Πά105,Ρ4ΙΥε5 ἱμΙγη]εαί αἰ ή. 

᾿(οἨΗΡίᾷ πες βοποΜ,άΜΤο ΡΥ/0Π1Ε,ΥαεΡί!. 
ΓΤευγα οπή /1ε(ά5,ΟΗ[/ούίες «ΜΟΥ βαδεδίῃ, 
Ο/1ηΙΡηρ α/μνεε αἰμί[α [οατεπείδης αμγο, 
ΥΣ ΥΤάΠΗ {2/1ΡΕΥ υἱάθά{ΜΥ υε]]ϱ{επεγε. 9 
1 ἱΠρΙεηΕ {ΠΜ υὲ στ ΠπαΙογίρηρ ρε 

Οι, εἶἷος εο64Ι ΓΟΥΜΙΥΕ[ΗΡεΥΡΙ, 

Ομοά πἰ[! Γεγγα ῥτοςΜί οαἰἰ [1]ἱαμεὴ αὖ ογής 

Φέάέ γεπποία [ογεί,ηοη ἵψα [ουοι ο/η ΠΙῥΗΣ «άν 
Ί, Ἵποβα, {14Υο [ος [ορ είῥη, ε[[ει, ὤσ 

Ραμρετίδη[οηε βΙπΙΠΙΠΩΡΡΙ {ρ[ο ῥάγαγε!. 
Βαγ εἱΡὶ ἄε οα[ο, [1121ριῇ υεγίος Κοῦ1α, Ἀοπια 

ΣΗ]ῃ4ο 
«4αμεπίεί εἷα ος, σσ’ Ίοχο υεγείος ῥυίγηα 

(οηρήαπαθετί», 5 τοῖα αὖ[ηηηεγὶς αὐ σηή, 
{η ἴμα 6ΕΥΡΕΗ [οἱα: ἀἰμαημερεγίρµηη, 4. 
ἴπφμε Γμὲς ἀέσεπί υμίρε[ζκε μρίημε γμιπής. 
Της ο[εγ]1, μαι ΠΗΠΩ Μα [ςπαίά, Ἰάθερές. 

Τηης υβί Ρα]]α Φἡμπέη μέν τε 1 .6υρ ἄ[[εγείαμτο, 
«άτομο, υε[/άχο Γαοἱμρλεοη/[μἶεα [ἐπαίης 

Τμης υδί [ηηεξυδὶ Κβες,δ. ΑΗΥΠΙΜΕβΥοβάΡο, 45 

.άμε Ἰομίσέςσ' ΦΜΟΥΜΊΗ τουγε][ἐσίο[α εοἰεβα» 

μμ ος μμ ν ας άμα 

πι 



1ὅ6 ς1ΒΥ11, οπλὸ; .1 
ΔΊαπες Ελα Ιηλος, 1 Ιαοβγάφ κε [μες εαγεπηηὲ | 
(1η[εὲκ φΜογΗγη {ο ἱαέ]αι ΟΤοία [ερμίονε). - 
δεαίδα; εχοΥ ΛΑ υἱγά Γη [116 εαγεη)εςέ 

4ο «θᾷ 2] ο1ή γοσες ΠΗΓΗΣ ΤΕΥ (ΗἴΠΦΜΕ Ροίεπ! 6», 
«4 φηἱδης εξ μπάϊ [ῥίσειμγ, ἕσ ού)», 
Γκαχ ΥΕ Ρεμ] βαΐεα, αμ οΎ10η βαφεγὶε 
}/ΤομΙ Βοπε1. (ή ῥεάευή[α {πίφμο, 
Λ4ΗΠΕΥΗ οοπφΗΙγοβηηα ΙΦΛΗΥ14ΗΤἱ Ροπή, βαδογίῶ | 

55 Λες πο” ἑπμή 4γΡεητέ Ρἷᾳρ ε0Ἡ σ6ΥΕΓ,αἴφμε 
Γειείηηε [οἶμε: 72} ἱεγία οφ έζα Μοηερς 
υ4γοαπΙλαΡΙ:ΡΗΟΤΗΗΗ 71Ο [ΑΓαδὲΣ 9» ἔργα 
Ε[[ε] 2η τοῖσι, [αμόἷε (ή ΟΗΠηΜΕ οί: 
«4 α1ρΙΕ6 εΥΥΟΥΙς ο) δ1ἱς ἄγοτλα γεείμ]ο- 

6ο Ἐκ ἠἶ]ο τρ Ποπάηη,φάλα γε[ίε ρεγίὲε, .] 
Ρ ΓΦ4Μεβοῖεης ῥορη η», υγβο ϱΟΥΥΜΕΙ,ΤΠΦΗΙΕΙ οὐ(ήὴ 
ΛΝ/ο[ε6Η: εοἩΙἠΜΟ υοΗΓΗΥΜΗΙ ερ ατεγδµη. | 
Τμης μα ΙΜσΕΡΗΠΕ ΠΥΙΗβίη1ά ατα υἰάεμεες, 
Εεῤεγαηη /ΓΟΥΤΕΙΗ,Ραίγες, πα[ίΦ Με ΜεπεΙ]ὲ, 

65 Εβεν ἱμσεωπε μια, γιά υπο: | 
Ῥοῇ βΗπεγεσπαΡμη{1Υος υ]έήσια ΣείβΡογώ ῥαδείος, 
Γβ/εδηνίιε Πα εα]ε[ξὲς Πογαύπα, ομέμς | 
Γπαρρτίμπι ημης ε[ξ, ἕγ τεπαβί η ούΊπε Ἠιαηεδέν, 
; ης [αης αμ] ῥίεημ, ἆἷμ Γεερίγα εεπεδί; 

7ο Κοχ Πέις {η[α ώε, μέ τοιίας {η λα τεξία 
(οηςργεῖ οΥδέε ορ», /έτηαηε,υΓΜαπάο γε 

ον .. ΕΧΙΥΕΠΙΟ 

λάτία- 
Πας. 



| Δαίμωνα ἀγυχοιμεκρῶν εἴδωλα Καιμόντων; 

πφ Κρήτη κύχημα ταφή δύσμοθρ» ἰδὰ, 

᾿Θμησιάύεσα οθρόνοισιν αλαμθήτοι εκώεοση. 

)Αλλ΄ ὀτεσοι βασιλάό χλιδδμοὶ τες πέντε ολων, 

΄Κοσον δδυλωσαντε απ᾿ αυτολίμο εχει δυσικώνν 

Έοσετ αλα ξ πολιόκρανορ,ῦχων. πελας ὄνομα πονζυ, 

Κόσμο ἐποπ]ά ων μια ρ ὢ πτοδὶ οδώρα ος 

' Χρυσον μΑὸ παμπλάσο έ εχωὴ, κὶ αβγορον Ταλβρὸν 

ελα συλλε ἔαρκα! γόμνώσαις αἱδηνσει ο 

Κα μαγικών ἁδυτων ιυςήθκα. πδωτα μελος, 

Πώδω, 9εοΥ δεμύσει,άπθωτα σεθάσ]κατα Ἀύσει, 

Κας Ἄρχης τὰ λα)ης (υσήθκα πάσι α)οίζ4. 

Αλιμος ἔχτοτε 1σιθθα ότι λίγος αντ ὀλάται. | 

Και ποτε δημο ἑρμε μεγας ὧν κράτορ,άσυ πτεσειτὰι, 

Είδως Αθὸ ὁ μέλλον ἑα χο λνον καχὸν ἡο». 

Κω τοτε πο) ησήσυ ομιοῦ, τέω σζιο σερέλέπωτες 

Οὐέρρτάτέω μοίθου) πατερέρχα] νήπια τέ τεχφα. 

Α) α] οὈρέωήσεστ λυγθα]: ανα Θύμβθλδὸς ο: οραµ. 

Του μετα ὁ σός αβξοισι πθρύφατο ἠῶρε ἔλρντεςν 

Οὔομα σλήρώσαντες ἐπουρανίοιο θτοίο, 

Οὐὑ ὅ κράτος μιῶ,χα) εἰς τοις ὁ α]άνας ἀπὸμίαα, 

Εἰς νδὸ ωρέσοις ἑῶγ,σκ/πώ]ρων ὄπα πουλυ κρατήσει, 

Οἰκβότατος βασιλάς,ὃς γθήµατα κοσμικά ὠποόλυτοι 

Δώκαση ἐγκλείσει τηρωνν τὸν γ ἐπθμέλθη 

ΓΙΑ οςΤτΑΥΥ5. - «ἀ6- 

ῃ | | πθέ- | 
θε 90ὁ | | 

- [ π 

λερώ!. 



165 ΣΤΕ ΥΣ, οκΑς. 

Εκ περοιτων γα ο Φυγαί μήθοκπόνος ἐλθων, 
ο» ὁ ες 

Τατ ἅπασι διδὸιό πλῶτον μεγὸρ Αα; στ. 
Καὶ τοτε πενθήσεις σλατυπόρφυρρν ἡγεμονήων 
Φως «κδυσαμλύη,κα) πένθικων εἶμιο. Φορᾶσα. 
Ω βασιλό” με »άλαυχε,Δ ατιἰδὸς ἐ) έκορνε Ρώμης 
Ουὐχέτίσοι τῆς σης μεγαλαυχοήηε Κλέος έσἼαι, 

Οὐή ε ρθωλησ ποτε ἕ δύσµορρε,δλλά αλιῤήσν, 

Κω Ας ἀθτοφόρων λεγεώνων δξα πασείται, | 

Πᾷ τοτε σοι ὃ κρτον ποία γῷ σύμμαχος έσαι, 

ρα τεαῖ πταρφρρσεϊώηση ἀλεσμωςν 
Πάσης δ γὸ γαῇν 9γητῶν τότε σύγχυσις ἔσαμ 

Αυτὸς πλυτοκς τρ οτὸμ ἐλθώνβήμασι κρίνη 

Ζωντων 9) οκύων ψυχαία) κ Χλσμμο) ἁπλωτα, 

Κύτε }9)εἰό τεχλοίσι Φίλοι,ά τέχβα, ἠθνόοσω 

Έσσονται, λ/ 9 δυσσεθίω χα] θλΆν ἀθλπ]ον. 

Ἐκτοτε σοι ρ υγμός 1] σχοῥπισμός,όὴ ὀδωσις, 

Γτώσις οτὸν ὃλγν πολεων,χο) χάσματα γαῇνν. 

Ασκλη- Γυρφορρ ὦ ὠστε ρακωμοποτὸμ. σα χύμαιση όλ, 

ππὸς εἰς ἢ. ασεθι.ληθος ἔ. ἔλωνλα! ) θρέψη σοιο τα Τέχλα,, ῥωμίω 
μιτ- Εαπυς λιμοὺ τε κα Εμφυλίου πολέμιοιο, 

μαλβείς. Εγ[ις δν κόσχκου ῶ  τελφα 19) ἔρατον ολ 

ο Κα δοκµοὶς χλητοῖς χρίσιρο αθανώτοιο δεοίο. 
«Τ. ῥῶ- Πρώτα, δὲ Ρωμαίων απαραίτητος χόλον έςαι’ 

μι ἡς Αἱμοπότης 116ΡΑΛΙ | δύς ἆμον βίος ηξὰ. 

Αἰαι σοι ἵπαιλη χώρηγμέγα βαβοα ρον έθνος, - 
Ουκ. 

” 

/ 

ο ο --. να πο τα ποας πας πα δα Μιά 4 



| ο ου αγ 269 

ΙΕ ΧΙΥΕΙΟ ΟςΓΟΥ πια ΙΤὲς [ σίπιρ αδ οἵδε Νέτο, 

“Οίῥη; ῥς οήαης, 3 [4η ος Ρ/εΓΕΙ αὐμπάς, 

Τηνε {η ΡΗΗΡΗΥΕΟ [γαρεεή δω {14 Ἠ1{οΥο 
᾿Ε/εδίς, 5" ἱῃ ρΗ[]ο η έἶμε ΠεγαΡὴ αγ έἴμε. 75 

Ο τοχ ἱαόίατοΥ, Κουιά ῥγοσπα!Μέ Γιαίπα, | 

ση {μή βαά [αημα [α[γη» εεἰεβγαδίέηγ υ]]ς ὴ 
δὰ γο[ἱγαἰμ/0 με [η εἶ Μη Μάη) 7η[εγά γέ λα ΤΠ 

(ἱογίά ΠαΠπ Νο εᾳ66ἱ σε[ά(ΗηΙ αζμέ]ν [ερίοΗ 1. 
(ο εἱβ]ίμηε υἱγο ή Τε αἲηής ΜέΥΥΑ Πμμαθη, 89 

οτε ποφη εύίατη | [ο Ιγοεοαδ]α, ᾖε εἶε[ίεξ 

ΛύάΤΗ 6έΠΗ2 οἵηηέ ῥ ης {11 Μ0ἱ0 ΜΥ δαβΙΙΥ ογδε, 

(ο ήε ῥαϊεΥ οὔιη{Ροίέη5υ επ]εῖ, [οὐἱοηε]. 2ἱ6ΡΙΗ, 

ΓΙ ετυίμος. Τμη ἐζο[αμ ευ! ΤΟΜΕ οΥῥεΥή. μι) 

Γή ος ΙΟΣ 6Υ1Γ {ο Ρα1ε! {ρ[ομε ῥαϊγὶ 55 µ 

ΓΕ11μ.,οῦ [μου ζα[, αἴφο ο 

Έκ ἠ[[ο εχοἰςήὴ η, { ζα[ήμε Ζ]4Ἠείο, 

μον μέ: 4ηίο ΤΗΟΛΗ, σσ" Με] πα μία. 

[σπ]{εγ εσο ἀἶγα το ἱφΗΙάἱ5 ΗΛ υέΠεΙΕυμά, (λος 
Ρι -Ἡ ο: υεπίΤέ, Γ0/4µε Γομοδίς αμηηπος . 

{η[]απεῖς [αγηῖς στ" εἰμ]ὴς ΓΟΠΡΟΥΕ ῥε[]: ως 

αμα αμα “ορ, 9 

[μάἰοίμηισο 1 εἰ αιευμ] [εζζσμε, ῥγοβί/ηηε. πλ 
Φα Κοηιά ΡΥαεεάΕΙ ἐπειδὴ γα: ο. 

[η{εῖῖα στα απ μομεμεπαΡΗ[ηηε ΤΗ ΘΑ. 55 
Έρει Ἱ | 111. 11114 γεσ]ὸ, Φέη; ρητή} 4 αυ4{]ί ᾖ9,  Ἱταίια 

{4 
4 4 
“ 65 



17ο 5ΙΒΥ1Ι1. οκςο, 
Λ/οη απΙήιάΦΜΕΥΙή ηα υπςμάἰσπαφμε ον 
ᾖοπεγό ἵπ [μ1εη,Τερείάς ΕΤΗ ΥΓ 64η 
/ηάα {ος,Ρο[έγεηιο {η ἔμς υεπίμγα ΓΟΕΥ ΜΗ, 

ου ᾗΕΙμγά εΧΘΥΟΕΠΣ ΙΠΙεἨ 

δοία σἰραητεν πιαπἰῥη», μάφµα Ραιοἳ οἵδή., 
{2 εἰαρ[ᾳ οκ αἶτο εεγγή ἠαβί[αδή ἴη ἡππής, 
Η{ΡΡΗΤεῳ,5 αρβίρα, μέση; ῥΙΙΗΗΙΗς, ο 1ρηὴ 
{ζαπε[εο,σ5’ ετν οἰπς αγε]εη» ΤΕ(ΗΡ5 ἵλ ού]ής. 

5 ΟΟμήοὖ 7" α[ριας,Μσμγος αμαίει {ίμε 
Ρ/αΛΟζη2ηφ µε νεο ἆεητες [1γἱάογε σἹεραμίος, 
Έτ τε ανα Εμάς ΓΗΛάΕΗΙΩΠ ῥεέζοτα ΡΗσηή. 
Πίο ΙΡ; ῥαΥ ον ἐ[ὲ, ῥαμρείῥη/φιο 
Οιίῤη». ϱΤεΥτά πρά1, μα! {10 εαμάεπι. 

μο(, γε[ επι υα ΜΕΊΗΡΙΡ 1οΧ ἐχί[μς αμ 61. 
Λ/μ]]ηο [ο μο ἰδί,ῃοῃ ε[] ΡεΓΗΡιάΓΜε ΓΥΥΑΗΛΗΕ, 
ΛΜΟΠ ΥΕΧ, ΠΟΠ ία ἆμέ{οΥ,ΠοἨ [ορίβηρ υίεπς 
ΟγαΛογ,1οη φωὶ αἲ[εεγπαι ἡμγρία ῥίπεερς.. 

᾿Λ/ο [ο γοραίει Πδαηίδιῳς αγά εΤΜΟΥΕ. 
1.5] γηηβαηα Ίοῃ Τέ[οΛάΠΙ,ΊΟη ο ηηῥαἰα ” 

Ἔτδια ᾿ημΙήΓο ΓΙ ΠοἩ ἴμγῥατρεδ[ογα 1Η, 
Λ/οη ᾖεμρ ΓοΥή1ά ΜοΥ{05 η/{α{ό ἀγαεοήδς, 
Νο Φα ῥαγραγίοο [οηἱ{η μύα ΠΗΠΕἷαΙ «Τηλ: 

Γ Λ/ση ϱοὔΊος ει ε/άς χ,Ποη ]αάα Πἱρίάο: 
3 Λ/ο οἴρβά γα [0Ηἱ845,0η ΤΕ ζοΥΗΗΠΕΗΙ4 ΠΛά[οΥΗ: 

Άήση υβ,ποη υαγίε[ευετ/ «η» ἵγα,ηες επ[ος 
Αη, 



Ι18ΒΕπ ΟΟΤΑΥΥΣ», 171 
κ 9|/ ε/α͵, ὶ Λι 2 δν αγ ᾷ 

(ουκ ροή μοι γ γημη 1) αλά θιος ήλοτό 

Παρος Φαος η οι, ἵν εἰς αυ]ον παλι χῶρο) 
Ν ε/ : 

Γυμφή χ Ὕρρήσγε, κου) ὑσερρν είς κρίσθ έλθη, 

Ως αδίκως κρίνουσα τε γερσί 8 είν χ . 

µου η Χτ χ 

ο 6) / ας. 
«91ΟΥ αἱ (πθυπε, 

Εσι σισέ ἐλούσα, κατοροσεί: κ σοὸ}α/α0, 

Ἰδαφθα, Χ. ̓ἀσφδδτω, ο, δείῳ, ] πτ σου ον πολλα ω 

Εξ αφαμκήσι, ) έση κόγις αι ωγεασιν 

Α ο λμη. 9) πας ο βλ πω λθμονα ὠχουο ει 

ΓΠενθιμο ἐ σ αίσουο μέγδμικαὴ βρυγμὸν ν ὀδὂντων, 

Και ταις σοι, παλάμαμε άθτας ηδη” πα ζαγου σαν. 

ΓΠασιν δα ιό ἐς ν Ἴσημτοὶς πλστον ἔλοεσν, 

Κα -ὤι οί. ρε | δν απο σα. εἰό άν 3 

Αὐζονπες λήλουσι Είν χξονο) οωτελ ἔσαβτεν. 

Ουδείς δἅλος ὀκά, κὔθοονσεθοτ ὕραμου, 

Ου βασιλήμάχ ἡγεμόνες,μάλο: τυφον έχοντες, 

Ου /ομειχ 9ο βήτωρ,Ο σόχ. αβχωνγ γθήμασι κρίων. 

Ου βυσιῶν ασο!δαο σσ { βωμοῖς α).: χεο ουσι, 

Τυμπόνος Οόχ., ηχεῖ έ κὐμίδλον 

Οὐκ αὖλος πολρητο έχων, σε Φρονόςλαίοον αὐδἐιν, 

Ου σολιΜ ὀνθωμα Φέροί μἰμημα δράκουτος, 

Ου σαλπιγό πολέμιφν ἀγ[έλτέια βαρθαροφων) 

Οὐκωμοις͵ μεθύοντες ἀλέσμοις χὲ πρείαμ' 

Ου Φλογίος κβαριιά μηχὸμίη κακλε
ρρο. 

Οὐκ ελ, σώε ὀΡγΗ΄ ) πολυποίκιλορ,σσθὲ μδλαιες 

η ἡ 



171 ἄΤβΥΗτ. ΟΚΑΟ. 
Εσι 3 οφ νλνοις: δι, αἰὼν Χοιγος ἄπασι, 

| Κλβόρόλαξ εἶρκπης μεγάλης τὴ βήμα, 9ποιο, 
{λος κ ρυσσιό τε «οαίοι, τν “ργορεοιρ,λῆνοιοη 
πα Ωραία! νεσθε ή ἵν Ελθητ’ εἰό πικρ ὁ Ίο, 
ιδ. Φερτω ν9,λοισιν δολ χφ] βρυγμον ὀράσαι, 
ΗΝ ἔχετι σοι δούλφον ας σσο ) ζνορν αυχένα νε, 

ΟυΣ Συρροάχ όἙλλάω, ώ Γβοβζαρο, εκ ἕ έαλνοό θλλο.. 
Ἐ κ πορῦ Ἴγησην ακοραρρίσι ὅσ᾽ έὥραλξας, 
λώνῃ ες οἱμᾷξασα Φόξῳ, αέγοι πρ Ὀποτήσεις 
Και σὺ οθρί {αμίοος έση κῶσμῳ, κ) ονάδὸς ἁπολό/τω), 

Έκτοτε δἳ αὐ Λατ {νὼν έκτη λνεά)ν βασιλήων 
Ὑσατίο ῷ β ν Οωπελέσα, χα] | σκήη]όοι Φσλλενγά. 
Της αἲ της ρα ς ὅτε, βασιλάς βασιλόρσει, 
Ος πασης γαιίης ρζφ,ὸ σκρηή]σρεκρωτήσε! 
Αρξά σὶ | Αάρααριῶρ 4δλ αἱσι αεγι σσ, 
Ι ολ ἓ6 αι /φαίδων τότα λνεη ἄσαλθότων 
ή Ως }ὸ 2ὸ ῥεστρατον ὅσι σοει πλομθμοιο αθόνοι. 

Οπαυτὸμ Αἰγυπῖν, [βασιλός Τδὲς πεντε λωνται, 
ος ν οτὸω Φοίμιχος έπελὃη πτεντα} ϱ0Υοἱ0, 

ὃἡποργήσων λααν«  ρρᾶ. ἀχρίτοι Φύλα, 
ὃς ερα]ων έθνος. τὸτ’ αρη αρέα. Οθνοριά2σε, 
κ ώμαίων ὑπέρραλον α πφλάο αὐτὸς ὀλέασά, 
«λλετοτης Ρωμμαρ αρχή ) ὅτε τηλέλεωσα, 
ΔΡΑΡΙ: πολέ κ. αξακτόνεοσω α α)άαρι. 

{, οἰκή- Οὐύχεή | Γνκήσεις ὤ πεδὸν Ρώμης έβιθηλν, στις 

Οπαυτὸν 

ων Ἡ 



ΙΙΗΈΠπ ΟΟΤΑΥΥς. 373 
δω υιίά [1η έΕή, ΕΟΥΗΥΗΗΠΕ {6ο οὔηΗ 1” ΜΗ. 

[4 ἱμ]σευ αἆ [οἱ μη ἱΙπΗΗ1 ε1ΥεοΥ) αἶπ, 

Ἔη [σηή αγ οναΤσεηίο, /νομο Ροκ. 

ΕΤ Μ/εβτα ε[εοῖε,(1εΥ1 ἆΗο ρεγεη σα ἡ αΟΘΥΡΗΊ. 5 
Ίκούιαά ἔμα ῥΥΙβιά» ϱΕΥΠΕΗΑ ῥαμά; ών 

Λες Πβείαηε [ογμή]ε {ση εεµίεε [μῥίῥΙΣ (αμή. 
4πεώγις μὲ ΥΦΟΣ, υεθαγῥανης, αὶ αρ 

Εκοἰπάστε, ἱψε[ᾷμε θμοά υπ αγ εὔᾷμε ρα γα, 

Εειτγορἰζαη»,ἄοπες Ρεη[ούμενν οὔπηία,ῃεδῆ: ο 
Τηφμε υπερ» ογῷ ΗΛΙΟ, 1Η εάεορ οΥ ή. 

Εκ 1]]ο [οχίά ἀε[μπέή ΜΗ. 
Κεσει ῥο[γεημηα υἴμεη:, 5’ [εερεγά γείπφμεη7. 
Ίη 6οπτεῖῃ [εὔ γεκ αμ γοσπαΡΙΣ επάεὔΗ, 
Ομ! [αίρει τεΥΤά5 ο/η Ε5,ζ7’ Γεεριγα Γοπεβ, 95 

11 αΤίε [ο ΓορΊάΗ (επ πς αἶπῃα υο μίας) 

σμο θά εί με εὖα [11: ἱπεοπομ[]ά ΠεβοίΗγη. 

[λίαῦῃ [ιο ἵη [ας ΧΗΗΙ ε[ ΕΥ ΤΘ Εἶῤς ΗΠΙΑ. 

σ 2Η Τεζεν Ρο[ᾳμαῦη {6Υ Φὐπφμε. οεα τή, 

Π]ίπς εἆ Ρμα Πῖςἰς αἀιλεπεείτ αΙΠί τέροί5 «49 
αα σολίθ πυδηίοί άἴρεη[αν (ερορμἰαπάκηι 
ΓΠεὔΥΑάΗΙ 6εἨΤΕΠΊ: ΓΗ 5 ΠΙάΜΟΥΣ ΊΠΑΥΤΕΡΥΕΥΙΕΟΗΗΥ. 
{5 κοὔπαπογ/Η” ρετ/γΙη6ε {εἷα ήἱλά/μο. 
1η1ογΗΕ []ογέπς Ἰκού]αήά ῥοιοηΠίά 80η. αγ, 
| τζιδης βίῃς αἴη με Ρίης ῥο[(εἰς γοσίπά υε[ῤήα. (4.5 
πώ Ἱ λώΜΙΠΗΗ: σι ΜΠΕ 

ά4απ 1 



τας πόλε ποσα οπου μμ 
ο “αμ ετγπι τοπ στ στῖ 3 

-- ανα. μι 2 

374 ΕΤΕ ΥΤΙ οξκἁσ, 
Εκ [ια ἠηαμάο υεη]εῖ ΟΗ2Η ΠλάΥ)έ ΡΟΙΕΜΗΗ. 
ΟµιμΙρης ρᾳ [ασΐἡ υεηίος [ρίυηὴ {η υΥδεΗ. 
Ῥογγο ο Μα1 ΕΥ αρείοι οοΡΙεβί, {ΟΦ ΗΕ ΙΥέςεή( ο: 

Γ5ο 4ἨΠΟ5,ΑΙΗΕ οξζο,οήΗ 16 ΡΟΥΙήῃ Ιςέγε ΕΙαηΣ 
Ἱ τα Γίαν1μο (ο/1ΡΙε[ο ΠΟΥΗΙΠο. (οσεΠ/. 
ΓΓ]οἱΗῇ], 0 Μάη άο τ[ἰνά ΓεἼ αρ, πε]/[ογαηάα υἱάεδοῦ 
ΓΚογιά ἰμί Φμαπάσηηο, [-αύπ Γεάππασο ομπέδν 
Οοπιε[ίατης οομ[]ίο " οεεβ]{ο ρμοιρει]ο 

Εκ 4[ιατοία ΓοὶαΡογιαπιεφμαδνίσα, 
1: χάΥάΕΗ5 λίγο. [ο Ρο[φ απ ΤΗΡΕΙ Π[ΕΡΙΜΗΗ 
ἱρίαθηκοπίπος ρείασιᾳ τγαἰεζληε εμηι]ο, 
ΛΊσγο ἱπμαίοίμΥ ΩΜΟ ῥεβίαη]ά σΊα ΕΥΜΟΥΕ. 
ΓΓάΐαι ζ5' οπή {ῃ Ρά[]οΥΗ11 ἀαήμα ΙΕοπεγη. 

16ο ὁ εβΡΗΥά 4.ΠΙΘΙ αμ, ΟΗ1η ζ5’ Ρεπε(γαΡὴ ἵῃ ΟΥΟΙ, 
ΓΕ κῥοζἱῤ υοηίαί εἰάίοι βο[ἔγεγια, [εα μες. 
Ετ Τβελας Ἠλαποί οχἰΜΗΑ αηὴ(ϱγαΡΗΙς ΙΛ ευ». 
«τσ γρη/[φμε ἆμαη ολο, ομ[ραφμε Ροπή. 
η τω {η σ1οΙ οἳ[1ς ππογ ία] αεεγῥος, 

εόκᾗν αγ ϱΥΙ! Τεικ, {ΕΥΩ ΗΕ Ηαίογφιε ῥείή.. 
Γκοπιά γ/οἳ. [}εἶἷκς πή/0Μαὔ1 ἀείεια Ραιεδή. 
ΓΙΟ γομα δα/ς.Ἡ | | 
1Γο[γγεππο Γογ[«ς φήοή με νάήσΟΠΕβΡΊΕΥΑ άη(ζΕ)η. 
9), ΓΙ ηΙάος Γα[έως ΙΜΙΜΥΙά ομηόζία ῥεηρίε. | 

122. 1 ηπε[εοΡίμΡι ο1]ζής γεχτοἰέμὲ ογδἠς ῥαβεδι 
Γεγβεί μοι ἵἩ υὐία1η Γνουαεἡς (ΗΗΙΠΕ(ΙΡΗ. 

ο ὃς Ῥοπιαφηε 



15 ΕεκΚκ ος ΕτΕΥΥΝ. 

᾿Οπαυτὸρ ἐξ Ασἴηςχρατέων έ έλθη σερ αρ 

αυτα Ὀπουτ ἑρξα σα κρίπιοὂυν ἐς ἄα᾽ υν 

Τοις δὲ πο υηκοσίοις ὁ τεοσαεςκλυτα και |ὀκπω 

Γληρωσιις λυκαραιζαρότὸμ σοι δυσμορροὴ ηξη 

᾿ Νήοιρα βιαζς «δν, τεογ όνομα πληρώσασα. 

Οἶμοι έγὼ τοπαλαμαρποτ ὄνομα] ”ῤρς Οκ δΙο, 

Σ:46 ποτ Ῥωμηνπάσυ δὲ μβλίρα Λαήνοιρ 

Κωμαζ, βνλα[σι τέιὸ ἐγκρυφίαισι. Άο) χείαμ, 

Ααμδε ο ολ 2 αῇην πα Ἐμωκ» ἅρμι ᾿Ἐπηθαντα, 

Θυμῶν έχων αἴθωνος. στὸν σ θυμό /ΦΧΟΥΗ 

Γζαπ]αρων πι πὸμίας] ἰῶν πέλαρρο αμάν αι 

Και τότε . κ γω μετελθΆσεται αἷμαι κελαμόν. 

Τον δὲ λέοντα ἔδωχε κὺύων ὀλέκοντα ο. 

ον. σ] ἀφαιρησεσι, καὶ εἰς αἴδοιο -ᾱ ρήση, 

154 καὶ Ῥοδίοις κακο ὕσατοιρλλλα μεγεςο)- 

ν (ή ξαισικακή γε μδμὰ μετοπιοδ! θδωσιν. 

Αἰγυπῖος οἱ πολόται υ υφ ἡγεμονων κακότητν. 

Ως δὲ χα] | οἱ µετοπιοῦ ἔφυλ»ν βροτοὶ αἰτειώ ὄλε «8ρον, 

Τοις μακθλαοε ἐέκωρα! ἠπέῥακις ολέιος αὐὴ β. 

Εςαι αἱ Ρώμη ρυμηικα]  Δηλον ἀδηλος, 

Κα Σάμος ἄμμος κ 

Ύσερον αὖ ορ ἐπειτὰ γετοιο Γέρσας ορόν ηζ4. 

Α)θ’ Ἀαδρηφαιήης σολύτα, ὕθεμ ἅ απασο.. 

Κωτοτε ἄγλος αἲοιξ πασηη γης σιοα]ρς κο Τήσει 

Εἰς αἰα]νας ἁππρία», ποις ς Φοηνθνοίς ανα) εἷρ αρ. 

«ας {ή 



4 

276 ΙΒΥ11. «ΟΚΑς 
Ἴ οἷς Ρ ὠμ ή ο γνά ἄλοι ας ὅτε τε µοίέω, 
Γ]ασυ ἳ αἲνθ  ρώποισιν δις Ἔτῃ ποῖσιυ ολθιώται, 
ος τόμ δα, ΟΧΕΥ πολὺ λωϊόν 6δ]μ. 
Αλλ ὑπότων δή πασιν ἐπαυξησῃ καιχονηῶο 
Λιμᾶ χα) λδιμς, ὁ υσανα λέτε τεχυδοιας, 

ὴ 25) ια ἷ οι 
ὴν οτ' ἔπτιτ αὖ πο κρείων έμιαρ εν. 9 τλήμιδ, 
Συ, υγκα λέσα χς  βελά ο Ανλάλσσαι ὦ ὡς Ἀπολέσσιι. 

4 
εν λ ἡ Ἔγοοι δω ανθήσησι νομού Φύλλοισι φανάήα 
οὐ 9ἱ)ΙΟΥ ο]. έδαφο ο δείς σερεα η πέν 

Ομέροντε τε, ΦἌθ}/μοντε, πολύπροια) τ΄. λαλα]ω, 
ρ Κω ασοζή ων ο λήθιω ος, κτ ο γαιανάπασαν. 

Αλλά πάλης ὥωραλζασιν α)αιδὲ ] θυμὸν ου 
θης. Ου μὲ με ια. κό 2 δίο τες στ αρ θερπω 

Αἰδοίκω Φζρλιποντεςμαλαιὃ εἶζω δὲ β᾽ κο 

Αφασίησι τύραννοι, ατωλοί τε βίαοι, 
ψέῦσαι απισοῷυλοι ααρωρώγονερσσθὴν δἡη είς 
Τ1, ποπορ ες δίοσι λοορις ὁ δύσφηµα χέοντει, 
Ουδε σοι σλόπτου κ (όρος ἔ. ἐσσεται, ὃλλα α)αιδῶς 
Πλείοα συ ο, τοββνώβεντες ο λθικώται 
Γῃ νε. 

» έλςσ7 σρα, στεσειτα| πόσα ο θαλα Φασής ,αρσιφθ ος. 
ΑΝ τών αλ ο. ΓΠολλα δν εζηςας του! αχ τηοοία αμήτᾶο, 

η.) { Α)9 ερποι αλέοισι ας έρ όᾳ, ή Ἴημαι πόγοιο, 
ον 

1Τολλ5 ε. ον χο, «δρα πολέμουικαι ὃ δηιοτήτος, 
ε/ 

Μήποτ' ἑ έω ω, κυοτε η ἆλαρα. βασιλευση" 
/ 5 Αλ ϱν 

Α λα ΤοΊ’ Ἑροι]ίη οτα) ή γαθις ἐμαθασιλεύσῃ, 
ς 

Κα α ο ποταν 



πηρα οοτννς 

Ἀοαφηε [α)Ηἱπλή ΡεΥασε«Ηή1 εγή]ία [αίέα. 

᾿Εἰοςμίεία ομηέ1 ΡΗΠΙάΜΗ ΠπεβεγίΡΜη. 

δες] πο ΡάΥΕΡΗΠΕ, ΦΗαπη ματ. Ρα απείη» ει. 

᾿Φεά 11 ἴοησα ἀῑθς «οεΤΕΨΕΥΙΕ α[ρεγα Ομ η ο, - 5 

το, ]ατπν, 67’ Ρεν, η[γεμαιίφε  ί”. 

Της Ι1έΓΗΙ έγο ῥΥΙΠΟΕΡΟ πα] ογα δι] αη1ε 

(οσείεοη[ιμή1 ο ῥαέΐο ΡεγάεγεΡοβί:" 

οὗεεα φμἱάεπη [οἱἱᾳ ᾖογεβη πε 1ηά6 οοογ(ή; 

' 1η [οἱἱάοφμε [οἱμγ1 [αχο οαἶεε ἀορεῦῆή, /8ο 

σποημε, σσ [μἱσητ τετ, σσ’ βαγηΐλα ἀε[ᾳ, 

' ὁράχ/[αφιερεγ (0/41 ΠΙΗΠάΜΤΗ οεδειτίρα (εἶα. 

ὡ ος ΤΗΗΓ4 1 Ρο[έο Γααΐοπε ἱη[απάα Ρμάοτε, 

Λου βο 4Η πυΥ{14, Πο 4Η ρ[μο ἴγαΠΗ ήν 

ΟΜΕπΕΓαΣ Ργοπί ῥαΐγατε, Ρμάοτῷ πάπες, 85 

(Ομ εἶος, υἱοί οπή, ΡΟΥΜ ΙΝΕ Ε)ΤάΠΗΙ, 

Λ{επάαεςς, [αῇε, ΡεΥμεΗ, Ρομαίο[ς 

Γαάήνασι, [α[[μυ πυοδής ἰή | απήα ἱοήμεπίε». 

«μος πες ορες ου] αΕἰαὔΗΗΗ, Ρἰμγάφµε 4 ΥΕΠΗ 

Τηηρίτευ, οΡΡτοβί υἱο]οπία [γαμάε Ρείῥµη. 120 

Φ(εγα οἡπέία οάάεμῖ, ΡηβΡος ΠπάΤη 3 

Φ]άΐεγα Πηηίεα ἀείποσρε, [ἱεπάεμ{εππφ6 εοπἹεἰάη, 

«4Ρρεἰαπεβογαίπεν []εἶἼαηη ππαία [ι ση [εαβίεΠΗ, 1] 

1η Ευ Ε Μ]Π/11 ῥεἰ]μγη, ο]! {ο, [ἔγάσες. 

Λ]οὐίηῃ τυἱμεγΕ 116 ΕΤΗ 111 | λα ϱὰ ἱπηρεγαδίε: 123 

ὅσα ή, σγαΓλά ΟΗ7Η οα]ο[εὴ γεσηα {εη εί. 

1 



175 1ΒΥ1ΙΤ. ομς, .| 
(ῴπμς αἰἰφμαπάο μου Γά56Υ δολοφὼν ἁπύτων 
(ο”ῇ6ἱε υἱποί; βαπάεμᾶο εγ/[]ε πω. | 
ογκαίοιημε ἆοηγής εοπεἱμάει Ισπεα []αιἱηη: 

0 ΄ οεᾖ Ρο/[ἑφ μα ἀεοί σαι [Ρ ΕοΥΥ Ας ἡμεγί{ η, 
ΓΓαγΙΕΜΗΙ ἐπηρογί αείπεερε οτί, ὃν πια]α πμ] 
«4/εγα ος Γεµ.. 04.0 γεφα]ε ἆθεοίμή 
Γεσῖπα εΌΡία οὔΡµ:, Γοἵι1δᾳ; αΏΠ” παῖτα {ῶοι]ᾷ 
ἔ: [οἱ ἠοξζηΥΠής ΟΥΥΕΗΣ ϱϱΥ ΕΙ η ῥουή,. 

..5 δίάεγα οεροῖρηε ωμή, σημ Γαφμεργοζεἷ]α 
Τεγάή υα[αδέ: [ηβ]αε γλογ{ο Τε[γσοηε: 
(γρ οΥιε γαρίάρ εἰάμάίογμήη : [γάμς σσ Ἶρ[ο 
«4{μάΐος, σσ’ ΕΡΓΊΘΗΙ ο, ή Με [ο ΜΠΙΗΥ, 
5) ο ηής οΥ ΗΕ οἱ οί Ἡ 

-.] ϱΓγάΦΗεΡαΥ οµπέ{ή, ΓΠΕΤΗΜΥΟ αι [ερίῤης υ]]ὴ, 
1Νεαμ[α Φα ευη [γη σος Γεγεί υδεγίογες, 
Ετζ] πυί1ο Γοηέος, αἱδοὴμε [ζατεπιος 
]αζζο σσ’ πο[]ο ο δίε 3 
]; μαἱςίμηη με [εί 1Η] 

15 1 ηβογα [ιά ῥο//φιανι [ες ἵαπμιαγίε 
«βατοη εχ ῥΥΙ [αοίρῃς, Ηήης οπηηία | 
ο ΟΙ ΑΟ η1η ῥεναίαη 

Ασιοίσ]ῃις 



ΗΙΡΕΕ ΟΟΤΑΥΥ5. 3739 

Κα οποτὸμ παις ποθ ἑερὸο δὸλοφών ἁπόρτων 

᾿Εξολέ έση δεσχκοὶς ὀλθόφρρνα βύασον αλοίγω, 

| Αἰφήθιος” 3 βρσοις ἔυλινον δόμιος ἀμφικαλύνά 

ο Αλ οτὸμ η δεκτη Ἄρεά συμον αἲδον εἶσω, 

[9 λυτέρηε μετέπειτα μέγα «ρώτο,) ῃΚανθὶ πολλὼ 

| Αὐξησε θεός αυτος, ὁτὸμ βασιληῖδα. ὶμδὸ 

ὧν. τεφαμθκή τόχηισόμπὸω δὶ ἔτος ηππιος αἱγ, 

|; Ἠεέλιος Τδν 2ΡΧ ΜΕΡΑ. ὁδέχων οκ σεζ ὁ φαί, 

Λε δὲ ἄθραι πολον, πολλ η τὸν τε λα]λαπι θύων 

Ταια) ἐρημᾶ σε, όρων δὲ αὐάσασις έσαι : 

Χωλῶνδὲ ὄρομον ὠκύτωτος, 1.) κωφος ακουσει, 

Κα τυφλοὶ θλέγρισυ Ἀσλήσουσ ώ λαλέωτ
ε, 

Κα κοινός πλύτέοσι βίος ο πλᾶτος ἐσείτα]. 

Ταια δὲ ση πτων, 6 η: ώ ς Ἕαφεο) μοι 

Οὐδε μεθιζρρὂωη καρπούς τε πλείονας οἶσει. 

ΤΣ1) γας δὲ γλυκερρὸ ον ολθ-χούτε γαλαικίε, 

Και, μελίοο δωσει Ἡ 

Κα χρίσιν τινά τοιο ον 

ΑΝ ὅπω Ῥλλαξῃ χα]ροιό 2εου ἅ 

Χαμ ὃερορ ποιῶ, ζπε πσφατα : 

Αλ οτε σχόσμονὂλωλεν ” 

{νυχπ- 

εινα ρέ 

χων ἅμ- 

χμνθὸ 
φας γή. 



ειν». 45 σι, 

38ο Φ4ΒΥ11Η οπ Ας, 

Ακροριχές σοι Χρθκουῦ. 

1ΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ 
ΥΙΟΣ, ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ 
᾿ / } ὶ / Αν) 53 Ἰ σρώσει δὲ 1βων Χρίσεως σηµµειον οτ ἔσ-αι, 

ἕ » 5 / Ν ολ ε / ἩΠ ζὰ σι Εβαΐοῦυ βασιλά: αιὠσυ ο µέλλων 
α--ᾱ κ. } ως «ον το ή «/ «κα. παρων πασα! Χριγαι, χα] χοσµιον ἁπόρτα,, 

/ . ΝΤ. Ίων ο Ο Φόντα 3, ΕοΥ κέ6ρο-τες πισοὶ χα] α πισοι, 
1900 ε |/ 9. λ / . / Ὑ σον μίτ Ἡ) ἁγίων Έτη τερικαι ἨΕό)οιο, 

π- πα Α΄ ! α- ον, ο. 2 Εν Ηρο ἡθλαί α)ερπων βήμα αμ 
δέ Ρσῦ5 οτὰ:γ πο"Τε χοσχχ0ς 9ος, χα] αχὀ μόνου λή]α). 

/ » / ρα Αι ο ε/ , Ῥ ψοισυ οἱ εἰδωλαι [βοίοἱ, χα πλάποι απόωτα, - 
- / πα Αν ο 5 λ δαὶ / Ἐ κκαυσειὃ ὁ πυργἆο, Ψρα)ογηδε ουλοισσὸν 

ῶν στο / . ο. 9) Ἰ δουν. Φλέξὰ 3 πύλας εἱρχτης αἱσὲιο. 
Ἰ / ων 5» / / / ο .ἃ αρ ὅτε πασα βροτ επ ελάθεριον Φαῶος ηζὰ 

ο »/ Αν 9 τα Τ ὧν αγίων" αλομοις 3 Ὁ πυρ α]ά)σιν ἐλέγξὰ, 
/ ἡ / 5/ / / / ϱ) πάσα τίς σπγραζας έλαθο, οτε ποωτα λαλήησει. 

/ ἱ / Ἱ ο »/ δ, πήθτα, γὸ ζρφοεντα Όεος Φωςηρση αλοίζὸ, 
ο μς / ϱ/ |] ἳ } δα / ο βέεωος σὶ Οκ, πλ υτων ηζ, χαι (ὀρυγµος ὀδὸΥ των. 

Ἐ ον 1 μἲ / ηλ :  5ᾗ/ εν μαι Ἄ να. σε εδ ώς σἡ ἄσρων, 
Ο. υβανου εἰλίζὰ, αζιώης δε τε Φέγ[ος ὀλότα|. 

. / .ν / ν 5 τας / ρ Υ φώσει Ό Φαραγ/ας, ολὰ σ υψώματα (οιωα)ν. 

απ Μος σὶ Οσκετί λυγεον ο) α) Όερποισι Φαρόται. 

ΙΓ σα 



ΥΙΒΕΝ ϱςΤΑΥγυγνς, 

Αοτό(ηςλΏίς ἆὲ ΟΠεῖβο. 

1ΕςΥς ΟΗΕΚΕΙΟΤΥς ΕΙ ΕΙ- 
ΕΙ1Υ 39 ΕΕ να τος ος ος 

|] μάς] σημγὴ τί [μάοτίδης εἰς, νο. ο, 
ΙΕ κἠμεροίο υεπίεῖ γεχ 1ΕπηΡΗΣ ἵῃ ού1ήΕ [ήηγη», 
| ο[ίοοίυξ οἴπεύα Ο/Η, υὲ ο ή ά{ςρΓΟΥΡΕΙΗ, :--ο 

[77 πΐο [) εμη [ὰἱ ἀπ[]ΙάςΜεσηε υἱάεὔμη, 
Ὁ σσ [απ έδή ἐπ [2ο πε /εὔεητεγη, 
{5 οἱΡοΥοΤΗήΗ απέηιά» βομΗΙΗΗ Μο Μ/4ΐσεε, οί 
ΠΠ οΥγεδίε τοῦμς ο ήε ἄεη[ες υερτίῥη» οδό. | 

ΓΚ εᾖαεπι ὃν ορες βογαίπος, [η Ιαεβγάή Με ομέία. 133 
ιΕ ΧΗΤεΙΦΗεἰσπή Τ6/γΗΑ; εαίκηιφνε, αἴμηημο. 

] ποεπάείφµε[οἵες πμ] οατεενν ΟΥ. 
ὁ ἁπέλοΓΗΥΙΦΗ6 ο/ήΠΗ 4Υο ίῥογα γοἛα τα, ᾖοβίη 

Τ. ἡης τεροτε : [ἔή1ροΥ εΓμοἰαδΗε αηηια [οε]ς[ῖου. 
τό ε ή οεσε(εβεεζαµεγ]Ε, οπηηία αἱσες. 33ο 

ὁ μὐ {ήεέιφμε 1}ες γε[ογαδίε ῥεεῖογα εἶαμ[α. 

12 εηγες βγΙάεΡΗ ΜΑ, εγεὔΤε[ΟρηΙ υηαίφ με μέέμο: 

Γ. εἰωχ ἀεβοίει [οἱ ΗΕ, πΓεηἰαΦ ΗΕ α[ίγα. 
[  πμοίψει εαίος, (5 {μα [ΡΙεπάοΥ οδΙΡίΡ.. 

ΓΕ ο[ἷκρ αεἰοί]σε, έωσα «6ργΙσιες ατή μα πποπίο. 333: 
ἶ ρε ηε πὲρΙ{ΗποΥ ρα [ος απρΙο αἰήση. 



191 ΙΒΤΙ1..  οκαό, | 
{-. οηζα οαγίπα [7ΕΙΜΥΣ ηΟΗ [πάει ηιομέῥη” αι 
Ρα κηΜαδΗΠΙΗΥ: ΛΑ [ο ΙΙηο ιουγία το]. 
ἕ παφηε σσ" [οί [οητος, σσ’ βία ῥἰαδε. 

40 ὃν 14 εγεήμέ [ρηο τη] μα οἰαπσεαβ ογύς, 
ὃ ΓΙΟΥ [αεἶηρ ΙΊΖΥΕΗΣ, αίφ ο ἀο[ογες. 
Ε. ερραο:ο[επάοε, ϱ0ν αγά, ἔοΥγά ζορ[ζεη». 
ἆ. οσειᾳκεαὰ [οἶνμηη [ΕΠΙ Ιός ο1/1 61, 
ἔ’ πάάηκε ε καἰοΏμει ἶσπεα ΙΡΡΗΥΕΤΠΙΧΙΟ. 

.45 4 Γζᾷή0 ο/165 βοπαίπος [ΡΗΗΗΗ Ρία[ισηε ολαδίῃ, 
7 Ε7ἍΡοΥΕΕο [η ΜΠΗ, «ο ῥεγαπιαθἠο[άᾖς, 
Ο) Ρο τρ ΠΠηπο]ο οα[, [ρα ολα ῥίογήή, 
κ εβετσεμᾶο 15 4 οίίε]ο Γο{εοαίου, 
6 ο4Ρέ[εΓΙΦΗε Ρα]ο Γεγγατά αίάο σεηίςς, 

2ο] οχ ΠΡΙ η μης πο[Μγή ἀε[ογέρεα ἵῃ ου (πε ΓΗΠΙΟ 
ἸΤ εδ», Εὶς πο[ζοΥ Πες ϱ[ὲ, πο [ἔαφμε [αἱ 
(; οπά/{{οΥ κἰογή1, Ρεήρε[]ο ποππύπεποῇ]το, 
ὁ ἴησεγα ὄμῃο 4 ο[ου έκργεβῖε ῥγαεδί ΙΟΠᾷΘΗ5, 
71 [άεΙ υύπερης, ηια[ες,υὲ ἀί[ζογοι έ[ε 

55 [[οέζμιῃ ῥαιγὲβορηίη», ΠΊάςΠΟΠ ΜΕ ἵῃ βΟΠΟΥΕ, 
1 αλαδ υήγσαπη, ἰαρίασηη {η 4ψο εοἩ[ΗΡΗ : ἐπ 4ο 
(ωβα [ῥεε ῥο[εεα ε[}, ὃ ἡ οηηίᾳ [ζομ ία "υἱ μετ. 
{ΝΟ αᾖμ[οΥ [μίάσση ὑπ άεεογο - 
Ρ ΓοὔΥο[ης, πρ. ος [ου η ές, [ρε (4/16ή ααῑεν. 

ολοι, ογη]α εΥΠΗ βετίητα " 
(αἴθίο ἀαδις 

άιάμο 



118Εξ οοτΑΥ σ9ι 

Ι σα όρη πτδίοιό έ έσαμ χα] πασα  τυλαοσα, 

Οὐ ὑκεή ̓πλοιώ έξὰ. , η ὸ Φρυβρείσα κεραυνῷ, 

Σω πηγαίο, ποζοκιι δὲ κκχλοζοήει λείνρεσι: 

ρ» Αυγ δὶ Μθκνόλν Φωνίω πολύιθρίωον ἀφήσει, 

19) βύέσα, μύσος μελέω», χο) πηματα χθσμς. 

[τ αρ] αβεον Ἴλαος ὅτε δείξὰ γαχα χὀμᾶσα. 

Ἡ ὅοισιν 6ϊ γα βήμα θὲὔ Τ βασιληες ὡπόμ]ες, α].βασι 

'Ῥ όὐσιισὶ ὥσφεγόῦον ποζαμὸς πυρδς,ηδὲ τε θείου, κά 

5, ἥμα ὃ πασι ββροτοίσι τε, στροουγές (Πτίσημος, 

᾿Τ ο ἔύλον ον πιστῖς, Ὁ κέρας ὦ πολοὺ μόνον ές-αί, 

Α νόρα]ν ὐσσέων ζωη, Φελσομμα δὲ κόσμο 

Υ δὰσ Φωτάᾷ 2 κληζρις ον δώδεκα. πηγα. 

Ῥ αἲοδὸς ποιαήνησα σιδήρεια τε κκωτήσε, 

ο ὗτος ογιιῶ ποθογραφεὶς ο ἀκροθῖχισιν θσος ἡμδῖν ς 

ον ωτήρ ἀλομαἷος, βασιλόάς, ο παθών ὄεχ. ἡμδό, 

Ων Μωῦση ἐτύπωσε, σρθστείναν ὠλένας ἀγναό, 

Νικῶν τον Αικαλήκ πίςφ, ἵνα λαος ζητιγνὼ 

Εκλεκτον ωρα πατε θιώ, χα) ημιον 90, 

Τίω ράδεν, Δαθιδ, ο) τὸν λίθου εἰσ ὃν ἐπεση, 

Εἰς ὃν ϱ πισεύσας ζρίω αἱ α]ώγίοΥ έξι. 

Ουδε γὸ ο ον δδξη ὀνωο” 

Οἰκβος, ατίμος, ἀμιώρφος, ο) οἰκξοἷς ἐλπιδα δώσει. 

Κω Φβαρτη θριὸς μορφη Ἡ 

Οὐρονιο δωσει, κ) 



{,τεκος 

384 δρ τατ “οκμς, | 
Α 6 ρποῦ πλασδεντα θες πα λαμαίση οὗ αυτα]ς, 
Ὃνκ ̓ ἐπλαλησιν οφις δολίώς, πα, μοιϱοι α πελθἁν 

τε Όσγατου, γλώσην τε λοο9) ἀγαλοὺ τε κακρύτε, 
Ω πεδεον πθρλιπόντα λα ς4ν ἔθγεσι «θοηζς Ἠζοις, 
Αὐτον 22 πρροτίσα λοίζθων συμήλον α ατε Ὄρχιν, 

Εἶπενο ὁπλρίοκρτωρ, ποιήσωμθρ [ τέκ)ον ἀμφω 
Ἐίκογος ὃξ Ίδης, Ἀπομαξαμδμοι βεοτὰ Φύλο, 
Ὀνιω μδνέ έγω χερσν, συ οἳ ἔπειτα ́Ἅθλῳ θεροιΓό-σεις 
ΜΜ ορφδὼ ημετερέω, ἵνα ΚΟΙΝΟΥ αἱασαμιαι λωμῶυ. 

Γνωμής ὅδχυ ωυτης μεμφη νόμος εἰ κρίσυ ηζν, 
Ανηήτυποιμάμηµα Φέρων εἰό παρδενου ανω, 

α].. «ρες Ὑσδαωτί ών. (ὐΥ οἱό Τ αρεσθυτέρων ἆ, αμκο χφρώςν, 

ουΐκτων Γιῶντα ο ω ο λοσων, πάσαν ὸ οσον ἑερασγά ων. 

Τοις α)έμιοις Ἴαυσε τε λγῳ, σορέσε 8 δα λα οσὸ, . 
ή αμομαλόζιω, ποσιν εἷρό ης πσή τε πατήσας, 

Έις οκνα]νσμαπα Φα ρβκδοτα παρφας αυτή - 

Δωώσιι, κ εὖ µας) ας ἁσελωσει ϐ ἀγνονλώτο, 
Αὐπος γὸ χόσμῳ αφ Ὀκδώσι παρῥενον αγιζιῶ. 
Κα ολαφις ζονλυος ὁστγήσει, μπε έπη 
πια τίνος υπο η λδερ] ίνα, φληλθροισι Ἀθιλήσ". 

Κα σέφανον Φορέσιι τὸν ἀχθύλνο, ωὸ ὴὸ αχθωθών 

Το σεῷ ας έκλ. ἐκ αγίων α] αἰώγιοὴ μδά. 

Πλά:ο εδ τε νύξοεσι και, λόμῳ ]α τον όμω ανν. 
Ἐκ Κκλάμων ὸ στιομνων. συ νά μας ΦΑΝ, | 

Προς κρίματο Μσχήςές ν ζαφ η ὀργῆς χα] | ἁμοίθης. 

Αλλ οτε 



| ΕΙΙΡΕΕΚ ΟςΟΤΑΥΥς, λὅς 
| με βουηήπξ ΙαΜΙῥη, (ο οΥήπα ΓΗ ο/ημαβοϊε(ς, 
Ου εγ ἵπηρο[μὲε [εηροπς, υΕηπογἠγαίτοι 
11 [α1121, /Ογει Με δοπηηκή; /λ4ἱ/72ᾳ6 ημίά ε[]ες, 
ΟΙπῄῄοσιε 12εο [γη Ιει ΠΟΥ16 εαἶμοὗς. 
1111ρ εοη/1ἱο Παπ Με ο) Ρτης υ[ας, 
ὠ]ς αἲξ οπηέροίεΗΣ: [αεἰα γρ ΊφηαρΙΠς, ᾗὲ, 
«άππρο ἀεργορτία ηογ]αἰία [είπα ἀμέ]α, 
μπε οσο ομγάο παηίδης, {η αεπίφμε Ποβγαη: 
| [ησίεηε υεγβἠ, υἳ ΟΡ” ΟΥ ΠΗΠΕ [1 γης. 

{.Τρο 44 ὑμαοίμήα υοη{οι αἱ] Π1εὔΙοΥ ῥμήμς, 
1 δεη[[ει ΓοΥή1α7η Ρογίαη» {η υἱγσἰμῆ αἴμήη, 
(ο μίναης ἢηῤῥα ιαπίδια [ομἱογίῤης οὔγης». 
Ἱ(αμπέέα ἱμῥοῃ: Γα.6Ε. /ἼογῥοφΗε π 1ο ΕΡΙΓΗΥ ΟΥ1Η{, Π, 
Γη καδίευεμτος ἀῑδίο, [26ΥπεΙΦΗΕ Ργο[Ηπάμηι 
{η/[αηηΠη, Ραςθῷ ῥεά δημ εα [σαπάο, ᾖάεημε. 
| 4α υίγο[α σπα Γαῥερὴ [ρηια ρη 4οηίθς. 

| εΡεήΡμεᾳ κο [ο ἐγασει Ργο[Οὐπά στο ΤΕΤΡΗΥΗ. { 
ΓΣ ἠγσίποη επί] εα[ίαΙι ΜγάάοΙ πλογίαέῤην {ο | 
'Τεγζ με [ζγοῖ Γαοἶ δρ εοἱαρβος, πο[ογεε [εἱαηη 
Ομ [ε, ο ένο 1, ππογ/α[ἰῤης υπ οσμή 
ΤΕΠΟΥΤΓ:ΡΟΥΥΕΠΙΟΙΦ10 {ετεῖ ε ν6ΡΥΕ εοΥΟΠάΗΙ. 
αν [απλή υεηὶεὲ ἆετν ΕΡΥΕ ΠΟΥ (ΟΥΟΠΑ  Ἡ 
᾿1.εὐ τή, έµ1 εαἰαηπο εούΙΡΗ ΠΟΠΗ ἐᾖίά, ᾖερίς | 
Λ4ογε [ια ο οαἰαπαή οΓΕΠΗΗ 405 ϱοηΟΗΗΓ4μγη, 
ας ος απ {ε[ε ἵνα υὐπαίες υεγ. 
| β) 



μασ ες. 

αν να λε κ γλι κάν 
. Ἐ .. ὧ ἰἲὐ”ὐΌ”ὤ”ὤμ- . ο μάς στ ̓ ---. οσα 

196 ΣΙΡΒΤΗΙΣ. οξκΑς. 

[εγμηα ΤΗ [ετίηή φμμε ο[κί εἰ ηέἷα Ρειαξῖα, 

ΟΙ Υ ο 1Η Ιοχ 1 ΕΜ}, φας ΙΤ ἰ{ά ϱο ο αὰ 

Ε[ΕρἰαεΙΗ; Λοήμπηγ, οὐ Ρορμίὴ πὸ πιογἰσενά(εηη. 
Εκραπάείῆπε ΠπάἨΗΟ , ΜΗ ΠΕΙΕΓΜΥ“υΕ οΥΡείη. 
Ριίδης σσ’ φμίπαμε, ὅ μή οχ Ρί[αβηρ οἶ(ηι 

Λά ία φιίπφεο υΙΥΗΣ. ἴῃ αε[οιὴς εκ[αΗΥαΡΙΕ, 
Ο)μήπ 67 [γασποπιὴ εο[]ευίὴ ΤΕΙ ΜΙάΥΗΣΗ 
128 [οπου εορθίπος (υε [1 [ρεγαγε) τερἰεβί!, 
1 εἰἶεεναηε απίη]α» σίζοι Ἡ 

Ομ] γπαἰα ἀογί[ι Ρεη/άΜΕΡοπο " 

(πα ασγή, σσ’ ΡαΜροτια(ῷ αγιαπ{65. 
κε Χ ἁ 

μπέέα [αθηε [ρεξζαλ», α{ομίεάς, πιά ΡΙΟΥ 

ᾖ [εργα Ρεή/[αΠίαἨς η μάαΡίε , υε αγσ μα: 1ρ[ο 
(έζοΥ ή ο οί, οης, υ][η. ΓΕ ΥηΠο εΥθάΓοΥ 

ΓΟΥΙάΥΗΥΣ, οὔηπέα μὲ ῥάΥΕΠΕ, 041 1ΠΟΥΗΕ [οἱμ1ος 
Φοήμαξ, 7101 7ο οἠσίής ο /Υάο ο 2. 
ΕΙψης ἑαΠάε1 ηαέέα [εείργαιω 6’ Ρεγβαἰσ[α 

.(οηήμπάοπ: αἰαΡῷ ῥα]ηιά (ργοβ οτἰηίηα) ΦΙΜΗΗΗ. 
Γε]]ο '[αγ1ος εὖνα, [14 μ]μάίεΓμγ αεέΓο. 

ΓΓ]απε άβροῃε! εἴσεη» [α[ΐσει βο[ρίέα 7ΟΗ 1. 

δοπάθΑΗΥ ΓεηβΙΣυείμηη, Ππεά μη με ἀῑδί 
Λο Εοπεργο[α ἐτέῤης ΡΥΕΥΙΘΙ 4 ἀππίγαδλ]ής Λογύς, 
2Ν/οη οξεπίήη ἀείπεορς ΜΕΡΙ [6ρεΊ14Ηε εο[εάαπι 
“Αγδήηγίο ΠηΗΠΑέ Πποη/ἔταίμηη ε[ξ, (η με ἰαιεδαε, 

ο αδΙΕΕΥ 



ΕΗΙΡΕΣΕ επ ης 357 
δε 

Αλλο τε (οοτο να η. πλύτα τόλέα 9η ἁαδ εἴπο, 

[Εις αὐτὸν ὥτε; πας λύθτα νόμος ὁστή 6 απ Ὄρχην 

ο. άν.  9ρφ οηστων ἐδδλοη, ὢ μρ ο) λαο α πεί, 

Ἐκπεί σι 3 χέο» σας, ο κόσμο) ἄπθυτα μέν ὗησει: 

σὶ -ᾱ τε « 1 αχαης Ἑκ ο ρτων αικα πέντε, καὶ τ{ πθύοε ϱἰνδλίοιο ος 

|Α δρα) χιλιάδας μα πεῄς ορέοσφ, ἠγθύεατ 
δυθισι Κω τα ,πεθιοσθοσαήα λασων ἄκκα λα, οπια7α πλω τα, 

᾿Δωώδεκα, πληρωσαι Οφίους ις εἰς ἑλπίδὸν λα), 

Κα) καλέσει νωχα ασ καβα ρων 

ο σου αὐτὴ | χαχού” χὰλ άνα Όδμοι Ἔ 

᾿Τυσι ολοι, μ.... σπενίδιω ποζτοντες, 
χς 

Πάτα νο), κ] πόντα, ὁ λέπω, 15)” στλυ τὸς ἄ - ού ών ν 

[σπλα: ρ φα καζοπηι ἀσι κά γόμλωσει (58: ὃς 6) νέγ΄χού, 

|) Αὐτὶς γ Ἅ τλδν πτων ακοή, ος | νους, κ) ὃ) ὀδοισις, 

| Και; λορ» οχ ζω µορφας, Φᾠ πω ὑπακούὰ, 

Και έαμας. σρζων, πασοο) δε σον λερρτόνων, 

Εϊ, αὐόμων χείόαο ο] απίςων ὕσατον το 

' Καὶ δωσοισι θεω ῥαπτίσμεατο χέρσν α)άγγοι. 

| Ἑἰς δὲ βρώμα χολόκώ, (ο) πι ο οζος ἔδωχαν, εἰς δὲ) 

1αέ. 

Της 3 δὲ Φιλοδειίης (της τίσοισι ῥαπεζον. μι κοδν 
Νας ΑΗ Ἰκαζαπέτασμα, ) κατ μέοσαι 

μίής τος 

σίιω οτι» 
 Νυξε κκ. σχοίο έατο πελωξιος ω) πδεσιν ὡραμ. ἔοισι 

᾿ Οὐχετ γ» α9 χρυφίῳτε όμῳ τε λαγά 9 

Φως ζασίαις κ θσιιό κεκβιλυμιέγον αὖθις ἐδΕίΊ9η, 

Ρἱ Ἡ 



158 ΡΙΕΥ ΕΕ σπΑς 

Αὐθενπυ» κα ζῳθαῦτος σα ος ἄεναοιο. 

Ι 1ξὰ σὶ εἰς αἰδάω αγ ηλήων έλπιδα πασι, 

Καὶ βαλώπυ μοίρα! τελέσει τθάτον δρ ὺ ὑπγωσας, 

Καστ «σεφ λημλνων αὐδλύσας εἰς Φαοςηξὰ, 

Πρώτος αἲ αἰαφασεως κλητοις οχέω ας πππδείζας. 

Αβθαινατου )πηγ!ς Ἀνπολουσαμῶμοι ὑδαέτεασι 

Τας ασρὂτερον κακίας, αλα λυνήθεντες αλωθεν, 

Ε. ὄωυ- Μηκετί [δουλό-οισιν ἄθεσχκοις ηθτσι κόσχαα. 

νο. Πρώτα 3 ος ἰδὲ οἱ Φωνερὂ ὅτε κύθιος ἔσα, 

Σαβκιος, ὡς παρ, ῶ, χέρσν τε ποσίν τ΄ ππδείξὰ 

Τέοσάρα ζρις ἰδίοις ἴὝνη πα μέλεοσῳ, 

Αντολίζιω, δυσυ τε τε, μέσημζθλα) τε χ) 3 ΡΚΤΟΥ, 

Τουσαι δε γὸ κόσιν βασιληίδες Ολιτελέσοισε 

Πραξη Τό ἀλεωίζον ὄπαφογον εἰς τύπον μυ. 

Καρ γή θύγοίτερ Σιὠγ,χ) πολλα παθᾶσα, 

Δύτος ση βασιλάς Όπξας Ὅπα πώλον ἐσαγὰ, 

Πραος πασι Φανείς, ἵνα (οι ζορρι τα 

Δάλον δυσθασακ(ον ὅτι ανχέει χείνλυον ἄρῃ, 

Κα νέσμοις αΌτοις λυση δεσχιοις τε βια] κε: 

Αύπιση γέγωσκε 0ο ν. δν έοντυν 

Αὐτον δὸ: ζαζμσαιχά! ο) τε ρνοισν έχο υσοι, 

Ἐκ. γυχηρα ἀγαπα, καὶ τ ἄνομα βαάςασον αιαφ; 

Τ οις σοτεροιό οἳ «πολου)ὸ λυσον αφ ἁμωβο αντι 

Ουύ2» η σοι µώῤοισυ ἑλασκεται,ἅτε λιτα]σι, 

Ου» θυσίαιο (φοοσεχὰ Φθαρτάρ,άφροιρίος λ-κσαρ άν 

Αλλ ἀγίς. 



| ΙΙΒΕΠ ΦΟΤΑΥγγς, 
«4 ΡΙΕΘΥ ΠυΝ ΓΕΥΥ ΑΡ ΙΟΥΣ οί {0 λα, 
12εμοπίθἑηηθ,θοηα2! [Ῥεηεβογίάς οηηίρµ;, ΟΥο], 
Εγώ] Γ[/11ο Ρεγασει Πιογ/α [ία αι. 
ΕΤ ΠΠ Ππᾳ με: Ζηάη6ς, μεεήΊφηε γεμέ[εί, 
γήγρα γε[γσομάέ ἠεζδός υε[ὲσία /1οη/ἔγαης: 
ΟΕ σεέρας αδίη1/οητε ρεγοηπή 

ἆ Ταβεγίλας ΤΗΥ η επι, ρἰαπεσμεγοπαιὴ, 
{11 Ἠοη {παπα ῥαγεΡΗ ΠΕ 1ΟΥΙΡΗΣ ογδή». | 
4ο1Υο [ὲς ῥΥύγιήη 1} ου ύηιω ῥαΐέραι, ενῖῖσμε 
«σγρογεως, ο Γάπτς, πα σΦ6, ῥείσφμο 
| Οεπάφμειπαρτε[]α [ς υε[εἐσία ππεηαῤγὴς 
ΟάΠΙΜΟΥ, οεα[ᾳ, ογίκ», ῥογεα ιο, Ποίμγπημς. 
Λ)αὖ1 τοὐ{ εί 1η ο] ῥεηβειγαΕΤερπα ῥα1οπής 
1η[απάμηη η) Γαοίηπης »Ποῤῥηηε Ρτοῦγο/αή:. 
ὡά]μο εα[]α Φ1οἨ, ῥενσμίίάφμε ῥα[ια ῥηεἶἰα: 
1ρ/εεἱδ] ζη[ζϱμ[ο ΤΕΧ ΟΣΗ ἱηεγαία [εἶ]ο, 
|ηρά ο/ηες ΥΗΗὁ, αρα 1ο 1, Μο λιο, ἆ για! 
1η Ιοἱεγαπο]ά ΕΙῤ1, φμ.ς [εΥς εεγΗ{οἙ [μῥάξἶα, 
᾿Φοίμαι (5 οχ]εσευ ἐᾳσο, υΙο]επιάφεε υὐποία. 
μπε ασηΟ[ϱΕ 11Η 12Η οἷο Ἠύηο πα εή1: 
Γαμάἰόης ης οΥΠά ης, ῥ ης ἐή]ο Ρεείογε σε[αης, 
| 1λ1σεημε ΕΧ 4ΠΙΥ1Ο » [έφηε οἶηρ απλαδί]ε ΠΟΠΗ. 
εί γα ογίγος, ἄἴφής εἷκς απσμίπε[οὖμο, 
ΝΑΙ πες υεγῥα Εἱή, ος ΟΗΗ [ἐῤηία Ρίζα», 
Νες [αεγα (πεχηέέης ο 18) υλογα]λα ον ΤΙ, 

β0 ἡ 

359 



390 δν οσα ια... 

οι] αδς ΠΕΕΥΟ ΓαςΙΣΗΥΗΙ Ρεέ[ογε αοΥ η). | 

Νο[α φις ρἱς Πα [18, ΓΗ ΡΙΟΥ ἀ επί, οΕ/Η65. 
1 ΕΙΡΟΥΕ ἴογβέθΗ1 "υἱάμα οπη]ά [εππα πι αἱ, 

«48η, ἔεγγα, [αἴμη, [11 αλ Γευμίάα, εα] 
Ὁλίο ἄτος, ποέ[ος, (0/14 611 ού 1ᾳ ἶη 165, 

Εεε[ρεσῖες φαν! ᾱἰε[εγη ΑΕ μα ΕΥ. 

ΟΡΙά πάπα Πε 446 [μεζηεία [14 γα εαο. 

Λες νοἰμεγεν Ρἱήγ1ή ἀσί]οῦ ΡεΥ ἱπάπε υοἱάθΗη, 

ΟηηΙδηρ σσ το[]μο αλ” οἵδα ἱαοερίτ. 
Ὅ Λ/οη ῥουηίῃος οι]οΕ «υοςςήΗ , υοίμεγόσυθ, Τεκυε. 
(οη[η [οὐ ηηη [οί Ίοῃ 4ος οιῤή., | 

Φεά ΙάςΡΗΣΗ [ομ/{/11 γράάεΙ γπαγῷ υηθα πάσει | 
Ει ορίάι ξ1Ι 20 Υ16ΗΙΗΥ 1Η 4ήΜογε ῥή[εο. | 

{Μες (ΗἱοαΡίὲ αφίιάρ ἰάγή Ροπάοηε πα ομά[ία, 
{η σΙΗΙαμέ ο αδί ὧε Ρε[]ῷ ογγά εΥΜοπίώ, 

τν” απίγηα [ΥεΠάεΡΗΗΙ ο εηίῤηε οὔΠεδν 
εκαρμηίθεε ΙΡ ΙΠΡΙΟΩΝ αἴφηε Γή10Υ65, | 

άιδη αἴφιμε [ι .[ασο Ρε[εσμε ζειοίεμ:: 

ο ῥιαπάµπίη με ΙΟΥἱ ἄἰεζΗΜ, )ααίμφιε π]οζαη{68, 

Λο 10) Ὠπο ΓΗ) ο 101 γη Η1ΕΠΙ, ὤο ο Ποέδ ῥαδέρηηί,' 

Λ4μίασμε Λέο ίο απ! [αργεί πμ ΙΛ ῥαιγής 
ΟναῤΗΣ, [2 εοἳ (ΗΕ αΜΕΥΓΕΙΗΥ αΡεγίο. 
ὡεομ]α πα. [ερέονα ἀεαίε, ος υγσίπο εαᾖία, 
«44 το[ρί(εοη ο μγη [ρα εἱάΗή ΠΠοΥ{αέριο αδι ὦ. 

1ρί παρ 1} Ώνες “[ΙΡί ἀρεγεία ο μία ἀλκίῇ, 

Ρουῄ. αεί μόν 

στρ η νὰ πημω, τπτ ο μήήν πι ποτ πας ----- --- -- - 
ν 



ΕΗΙΒΕΚ ΟΟΤΑΥΥς, 
| Αλλ. αγι8 σομκα ος ς ουμῷ (Φςῤφερουτες ςἴα σι). 

Γιώῤιτίςές” ρα, τον Ἄμετηοα ῴτ οά 

ηρθοσι ἴστε πύτα λεόῳ τοιχεία χοσπς, 

΄Αηρ,2οὖα, ῥσύλαοσα, Φᾶος πυρός αἱ λονδύοιο, 

Κα ολο ώδουιος, ος η νυξ, χα) Ἡματα πθώτο, 

Εις ν πὸ πυρ] ἡ ἔοισι, χα) χοι) εἰς μορφίω πθρέρημον. 

᾿Άςρα ν ὥθρωολω Φφωσήρων πλῥτα πεσείται. 

Ἑσνιετ δη ]ήσοντα! επ᾿ αέρος θ0πῆεραι ὄρνφς, 

᾿Οὐτεβασις 2 α{ης ρε 2ο ἄπδυτες ο λθικώται. 

Ἔσχ αλδρών Φώνα), ψ ς Θήρώ»; ὥτε πετόιωών΄ 

|  Κοσιος ἀτουκζος έῶν, ὁλξήσιμο Τοΐκον ακούσει. 
| Ηχησει δὲ ἔ2αΌυς πὸηίο μόγλνη πην απειλῆς, 

| | Ζώα τενηκ(α, φέμοντα οτι λάοσης πλυτα θανήτα, 

] Κω νάυς φόρτου ἐχουσ' πα κύµαιση οὐκέτι πλέώσει. 

᾿Μυκήσει δε 19ῶν αἰμκαιοσολνη πολέμοῖσι, 

| ΊἼασαι αι -αἰθρώπων ἡυχαὶ βρός οισιν οδούσι, 

Ἱ ΓΤων αλ(Φ) ωχα/ο οΆ9λυγ μκοῖσί τε Φόεῳ τες 

| ; Τομάμόμαι δὲ λιμὼ ως, λοιμῷ τε, Φόνοις π. 

| Καὶ καλέσοισι καλο Ὀ θανώ, καὶ 9 φάήξντ)α ὧπ αυτ. 

| Ουκετ/»ρ δωαΐος Τ ἀύθις , 6 νυξ αλαπαύσει. 

| ῇολλα ὅἳ ᾗ ἐρωτήσοισι μα τζώ θεον ὑνμμέδοντα, 
Κα ὦτ πιορέ Φαμερῶς. ὅ «απο Ασωπον απ αυτήν. 

᾿ Ἑσια: 9ὸ αὠγων µετμοίας ἥκιατ' ἔδωχεν | Αιόρασι λα ζριθροις Ἅλ χφρώ, παρρεν αἲ) ης, 

Α τος μάοι (αδε πλύτα ος χρίνας ο τέ λεξε 6, 

ΕΒΕ) ή] 

ο. 
ο, Ἡ χο γ 



Β 
5ΙΡΥΤΙ. ΟΚΑς6. 

Κωδ ἐμοῦ σδμια ος ία λελεγµένα πλύτα τελέοσἁ. 
Οἶδα ἐγὼ άμμων τ' /πδρθμονὸ, κα’ μέρα 9 λδίοσης, 

Οἷόδα αυχοιό γαᾖρε, χα) ζάρταρον ἡεβῥοτα: 

Καὶ μερὂπων ὄντωντε, χα) ἑοσομβμων, νεκύων τε, 
σον...» 9 ΐ / ὶ / 

(ιό , ρρίθμοις αςρωνγ χσ] δειδρέα, χα] ποσα Φυλλα, 

η” σ / ο] / ν 

Τε ζαποδωνηκτ: τειχα] οριίθων πετεζωών. 
οδίμ | 

ων. Ἀ/} 

ς)20ὸ 
τρ 

[κ 

» 

ἐλύτο. 

κό 

λλ 

ο” 

να. 

5 
ολοι 

ο ή“) 
2» 

ν λ δα, ν ] 5 7 
ὥπος νο μαρβᾶς α)δρωγ χα/ γνοιω ἐτυπωσεν, 

Και λόη ο ον έδωχεν, Ὀλπσήμέω τ ἐδίδαξον, 

κόις ο πώς ὠτα βλέπων σι αχ: ύων, 

λ. Ἰμο. νοῶν, πλύτων τε σαωίφωρ 
ε/ 

ν, οι. - χο ) υσεροῦ αὐτὸς ἐλέγγων, 

Κα ο όω ρα ων ατα. λαθων γε βροτ 1 τίς ἔωβαζε, 
α Ἱ σσ αω ο Ἔ σσ / 

Ἑλθωγχαι ἔπαπβηκα ον θνηζρίσι λολήσων, 
»” ὃν ἡ Χολ / , Ι 
Και ον ιοί, χα ὅ κος... ανν 

γαι” ποσον Ἐρ] τὸ το πὸρ απο γης εἰ ὥθρωνῶν ὄψον, 

Αρ χόω χα] τέλος οἵδεν, ὃν άθανὸν έχτίσι χα’ ὴ 10. 

Γαύτα 29 ὁ) ὀζ αυτ, ο όν ρχλε. εἰς τέλος οἶδε, 

Νήοιάος γὸ Οτος 661, καὶ ἐκ ἔσ]ν Ότος θλλον. 

Εἰκοια Ἱ κασίζω λεία), ληθθάσαν αἱ αφ. ύλης, 

σρωποι τος, τε μορφωσαή «6 ἐα]σ εἰδωλον αἴαυδο, 

6 9) αἲ Αθ] 

Ἀθλὰ, η” ἱ 

ιο. 
ού . 

αντ 

} 

κ ἃ 
/ 

Οοἱ 

πι εἰδω {λος ἑαζρισι λιπα]όχθὴ ορησκείῃσυ αλάγλοις, 

Του κ ίσην σε λλιπόντερ,ασελγείας ἑλάνθράυσαν. 

ες σα «από ἔχοντες, αἨ γθήσιρια λωςα. θύουσε, 
ο άσε) μας, ζᾷδε θησικ(α. πλύτα δυκόύσι, 

ΧΡ! οσῶγτεῦ ώς ά δίοις νεκώέοσιν. 

εκ ΦΑΜΕ ν τον 

Σαῤχας 



τσ ΟΤΑ ΥΥ.ς, 193 

Ρεμάαφιε 7ηεἷ5 04 [111 αἰέλα οηηία υειζη. 

ΛΝομί εσοαγοπαγή η ΜΗ1ΕΥΟΦ ΕΠ ΗΠΩΜΕ ΡΥοΏΆ/μάἰ, 
1 εμνι[φ πε [υπμ», εεπεθγο/αη με ΓάγΙαγά Πομέ, (1, 

µο: β1χίηε βούΗΙΠέ5,ᾷΜΟΕ [1Π1, ΦΜοἱ ἀειπάεβμµ 
ο 4[ἰγογά Άμήεγος, [ήγρε)ΓΤοπάε[ημε 0 Μοί”υ[ομα: 

Μοί [1η{ φπαάγμρεάξ», μοι Ρή/εες, Φμοίήμε νοἶμ- 
Ιά6γή πα [ρεοίε» βαν πλεηΓεσ; οΤεα ΜΙΑ, { ογ6. 
Ε; ἀοομὴ [αγε, ὅ γαεἰοπῷ γημηία γεέῖα. 
μία 8! ηΧί!, ΦΗ19ήε 44Ο: ΟΡΥΗΙΗΓ σσ’ αμαἰ!, 

Οή/ος 411 310Η{0 101 µ2 ΜΕΠΕΙ, οΥΗ1ά ΠΟΙΜΗΣ, 

ΕΕΙ46ΕΙ. 7 Γάπά ο ο 11568, [αΡρασοφιε 

«4 μαειφιαηµί/0με οὐ οεἶα ία ῥαιτατίη, 
(ζμη1 υρπίει [οἱίμηῃ σα αἰμίημη] μα ἀαμγης: 
Οἐπὴ] ἀἰςρπιος,ημίος, τε] Εσί1,αμάἰε, 
ΕΙ σΗαπίμση Μεἶ]μ ᾱ εαἰΓυεγ[ίος ἀἲ[ἐει, 
1ΓΥΙαΡΙΗΥΗ ΕΠΣ, Πε ἱά οπηηἰά ηομή{:αδίρ[ο 

Οία [411,οΦΙμηη αμ] ΤΕΙ μγε 1 Ηε οτε). 

«ο]μς οπἰγη [}εης ο[/,ποη ε[8 {2 εω αἶτον αν {/ο. 
«4 βοηαίπεν [μή αξ/[Ωπάμηι γοδν, ὃν πας ο τος 

μία [μῷ ππαπίρης αμήηῃ [1ηµ]άεβτα [ΙσΗΥάἨΙ, «ἰτοτά 

()η.ε ἀεεοεΕΥΙΕΗ,ῥαῃεπιί/[0εβγοΓαπῦ, ο 
| πρηγα[0ε «0/1 ΠΜ 6Α,ΦΕΙΓΟΥΕ γεἰιέξο. 

Οηπε[φε αβ]άμὲ υαπβῖγπα ΠΗΜΊΕΥΑ Πῥαμ. 
Σά ήΙΕ βοείρ/μηη {ε ΥΟΜΙΥ ῥοΠοΥο 416, 

4 φμεάαρος 4 οἱεμ1, υῖ 4 (ου ζωηηίπερα[111. 



.94 Σ1ΒΥ411, οχἁς. 
ΑΜ. ἄἩ26 εΓΕ/ΊάΠΕ ϱ4Υηος, 00. Ρίεπῇ ο[ἷα ΠΙΑ 
Εεζέαμε αγ, ΡἰαεάΠ! [η ΙΗ1Π6 ΊάΗΕς, 
(αμάεία/φιε 1}εο 4εοΠάΜΗΗ,φιμ Ἰμηύπα σα). 
«46 Ιάπ Μα. [Ηἱα1, υπ ᾖἱῥαγηίηα Γης μΗ, 
Άήογβα[ες εὐγήημι 214 υά{ηά }απἱσαΠΕ. 
Ά]οη Πδαμιπίῤι”, Πο [ά οἳμ {πάϊσει {14 
)οη ΠΙάογεΙά[ο,/Ε ημ][ο [αησμήπῷ ῥα[μ. | 
{Ν/αηπΦΗΕ (1γάήΟΥΜΗΙ ΤΕζΗ ΥΜΕ ἰπ[απία //ααει) 
ΕΙ” ᾖάε 4 οἱ ΜΗ, ΕΟΝ γπάηος οα[ἱσο]α [1, 
Γκ Ιές εγάΛ{6ς ΡιαΜο[φμε, 1) 60446 εΠΥΕΜΙ65. 
Εἠσλε[φηε [ας (ΥεΥΗΙ σπΙ(ογε γε]έἶο) 
ΑΛ {αΥΗΠΟΥΡΟΣ ο{οίΕ ἀίμος, Ρεπάεγερηἰαπίος 
{Πἱής [8ἱ ει ο, υπ ίαγη: [Υά1 πιμΙ{Η6,1αἰῆ 1 
(ο ογοάή) Γααἶεεια γεόξο ΤΟΥ αΡΡοΥΥΕΛΙ. 
{ ρ[ο συ], Ρο[μί: ῥίπης υήσφμε πεο[0μς, 
Ι γορο[μ τε ῥοη {1 12Η 1 [1 ΛΕΤΕ υίταγη: 
δα [ε[ε {η ΥΙΟΥΕΕΙΗ ΕΓΟΥ ΑΗ σος, σύ» {η 10161, 

Ὑγοία 

ζε]σίο. 
Ε[σίο α ᾖοί)ο ο[[γοζῖα Τα ἱομύς αἱ μήηηα: 

μοι βοπε υο[ε; ῥΗ{ά/ή [ον αησήμο /1ΕΠ/4Η1, 
κερίεια ”1Μ6 Ροπή :ραήε/! Ρομπ ε [αγ16ΗΗ1, 
Γη [ΗομΗ{ αα: μα μηι ἴ6βε εοΥρης αγαἰόέη: 
1λε ῥγοργίο ο παπίρη» αγσίγο ἠαβογς; 
ΟΡ/τε[[Η1Η γενεά [ορ] [οἷα ΓΕαΡογος, 
Σας ἆ ἓ6 ΕΜΥ υΜΕΠΗΙ τυἱζζίγα υἱμρῃς, 
Μραζσερίε[εσηεη, 1) οπαίας Ηβὶ ἆόπει οι {λα: 

{1ε/ος 



Ι15βΕΒ ΟΟΤΑΥΥς, 19ς 
ἴ / 2 / / -ἷς {/ ο 

5ο ρχας }2ῥ τε χα] ὀστα μυβΆθεντα  χαίουσι, Εκάοισι 
Θ / ο ὶ / 13 / 

ύοντες [ᾖβωμοίσιχα) 9α]µοσιν αἰμκα χεοεσιὴ, 
η) / / ον το 

Ἠδε λυχθοις απ]οισι γω τα Φώτα διδοντή, 
ΙΙ Αν ή Ν 

Χ΄ ως δι ὠντί γε νητοί ασε]δδτσι Τ΄ οἱνογ, 
Ε; ην ἱ ο λα / κ. 

ἰ6σσσὲν με)ύουτες ἐπ αγξησοίσι Οτοισιυ. 
2 οι. ηλ] -- -ἵς / 

Ωυ 20ης ἀ ουσιών, σσονὸω! ἡμετεθοιΩν, 
Ο ον 3, » ο. 2 «/ ή 

κ, 
ἳ ΄ 

αχ α ο κ ος ον. 

αυτα γρ,είµα)ίας [βασιλήωνπε τυβθυνώ», 
/ ω η κα ὃς / 

Δα]µοσι ποισσι γεχρων ὡς Ἑθουίδοισι 
/ 2/ να δω 5 / 

Θρησκεία) α͵ 79ο) καὶ ολερθριον οΛυπονέουτες. 
ν / τά Η ο ή . 

Καικαλεοισι }οός λίινοες (ας εἰκογας αυτ, 
Ν τος { 3 τς ἓ] / όν 

Του χτίς πω σσθολποντες απ υπ ἐλπιδὰ πασαν 

» ὃς λ / 3/ λ ο 

ζαι ζωχωνομάσαντες ἐχευ.κωφοί χα αλαυδὸ, 
τσ ον λ 3 9 λ » » ον 9 -δ.9 ια 

Ισ ο ΚΑΧΟΥ πιςοιτ; α.γαο) σ], απηλ)υ απ αυτην . 
δκος ὶ / / ιο] / 

Αύτος οδὸις (ωθθέ)ηχε δύο,ζωής Ουινώτου τε, 
λ / / » 5 ἡ λ / 

Καιγωμη εδέδηκ αγανίω ζωάω ωθοέαθει. 
ολ ον { λ , 5 ες 

Αυτοί ο] εἰς Οαναπον καὶ ππὸρ αώσιν ἑ βίψα». 
 Ὅλτ2 9. 2 |] / Σδρἳ 2/ : ι» 

Εικων εσ- αλ Ὕθφπος ἐΚΗ, 
1939) οβ2ΟΥ έχουσα η δὴ" 

Ττ / ος ὃς, / η { σ νο, ' γἩ εὐσέ- 
έτω 3ος κοθοιρα) τε α)α/κκακτο) τε ῥαπεζα}, ο ὁ 

{ ο οἱ ᾱ { 2/ 

Γ]ληρωσας ἀγαθών,χαι δὸς πεινωντί τ αρτογ, 
Ν ω 1 ναό / ον 

Και διῶντι ποτογ,χαι ἑἕμαιτα σωμα γημ)ῳ 
/ 2 αἱ ; ς Γν { 

Ἐκ μολθων ἰδ]ων ποθλαας αγίας πα λα μήσι, 
ή: ον ! / / ς 

Θ)λλιθοκἆμον κτήσα,χα] το). κ9ιμγοὺτί Ώράσα 

. λ / / ( 

Και ζώσων Όυσιαν (αυ τζώ πι]. ζω γή ποβιζε. 
ο ον 9 9 στο) : /- / / Ξ 

απείρου επ ἀΙσιίη,ῖνα σοι κθλοστα δὲ ὁώση 



196 6ΙΒΥ11, οκάς. 
Καρποιό αθοματοις,χα) Φα). αἱ αἰώνιον έξάς, 
Καὶ ζωὰο ἀμῶροωτοι,ότὸν πυβλ πὀώ(ας ἐλέγδη, 
Χωνάόσιι }ὸ, χα πδτ' εἰς καθαρὸν θ]απάξή, 
Οὔραιον εἱλίξψχαβις κευθµδιας αλοιζὰ, 

Κατοτ αλασήσει γέχωας, κο! [ρα καπαλύσας, 
Καὶθωώπυ κενθοηκ ὅ ὑςερον εἰς κρίση νζ4, 
Ἐρέιων ἁσεθεων καὶ δυοσείδέων βἱον αὐδρν, 
Κα χριον κριώοὺ ποιμόρα ποινδυ, σα 
Κα μόθον χω 7 πελας Ἀλλήλων ἐς έλεγχαν, 
δι Ἠνές υγωώγησαν ἐλεγχθμᾶνοι αἱ σον ἐλέγχων, 
Κωα]σόκὰ πδυτος ἐφεκξαι ἵ ἵν αύρι ζλλὠσαντες, | 
Τοις οσίδες ωράοσοντας ίσως καταδὀυλώσωσι, | 
Σὸς Φζῥοαοσοντες,ἐπειλόμλνοί Α/ά κέρδος 
Κω δν ία πτρυὶς τοτε χὠρήσνσν ἀπθρτες. 
Ουκετ Ἀφιπὸνξ έθις λυπεμδμοέαξ αώθλον έσαι 
Ου έφες νθρνούκ ηματα μακρὰ μεθάμνηο, 
Ουκε έαυρ . χε 0τρος, χδην Μμετόπωρρη, 
Ου δρα )ολήν ποιήσει }ὸ μαχρὸν ημόν. 

Εἰς αἰαίνα βωτὸς μεγαλν πεποῦημλρος ἔς-αι 
Χειεὸς Ἰησους αἱ αωνων Ἡ 
ΑΟλύνητος,α ἀγθατος, αἐονμαἰθίός τε 
Ὀνραηοοί λα  μέζα]ν πυρβεατὴμ ανημλό, 
Κω παταορυ σκηπΊρον κατέχει σεεω απζωέϊ πυρσω, 
Πρνόνή τε Μη δουσήμιιται βρουτώ», 

Γζω κλονέων 
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«4{εΥπος [Τη έζμο, αΙΘΥΗΗΗΣ ᾖεήοη ῥαῤοῤή,, 
{ΠΕ ήή 1ης ΥΤΗΡΙα ΤΗΝ οβηόχοι ατσηετ {ρπε. 

|Ο ΠΙα άη) ΡΗ1ράΠ5, Π1Ο(ΕΙ1 «ΟΠΗΕΥΤΕΙ {η υηάΗ1. 
(αἱ εοημοίμεῖ,«εἰἶμη ορεγίά γεείμαε:. 
'1απεςζῃ υὐίαηα (ΓΑ1οΓΗΗΗ [6σε [οἶμία, 
Σεἱοβί [ης ) αἲ ἄμαλομη]Φέες νοσαδίε, 
{μα ἱερί υἳ (απ ά ει ΠηοΥ; βγαμο[ημε ῥίο[ᾷμο, 
νά γίε)ε ἔΜης αγἱερά/Πογρα/ίογε βιορίπἾιο, 
{ΕΕ υΙΗΗ ας υἱΓμ]ο 4άγΙοῖο οεπ[ερίηγ Η[[ὲς; 

Ὁμο[φμε [θε πἰαέμην [αι ῥμρ/[[ο ῥατερίε, 
Ἱ. Εγηηί σμ1ῥεί ος οὐ/γηκογε ἱμηρεγίο[ι, 
. Εε[όι ο [αμόΐψ υέγος Ρερετεγε[αῥαζ{ή, 
| Γκραπίρη[οης {ρ[ος Γεοεμηε {η [εγίούος, 
Γ.Ε ἵμογο ἀμέῆι ἵήι[[εγε ἱεγο: | 
1 Ηπε ἴπφΗηΙ εεά ΕΕ ο Ἅης ζ[ἡμεργορι[σηε. 
Λο ἱάήή ΤΗγ61ᾳ 6ΥΗΗΕ, Ίο} 411 ἀἴσείγ, Ε γή ογάς, 
«411 ἐγαη[ΙΜΙ βεγί:ηος ΕΤΕ 4 μου εγεθγα [αείσας 
(ὤηγα ἀῑεε:ποῇ υ6Υ, [1 ΕΜΥ, Αγ 6, 

 ΟΡΙΑΒοεα/α[με, ἀίος ηαηη [οησα ΠάΠεΡΙΕ, 
1η [αευ]α]αείς π]ασια: ἀε[ιάεταδίειτ 
ο [ορ ΙΟΥ ΜΗΗ ί 

ΜΕΥΊ5.ΊΗΠἠ ΜΑΙ σεη{ς,Ρ]απο ἱπ{εηπεγα ες, 
] ση {ας εα εοβίῥεί 1 υγ αμ γας: 
{μα [ηυπής (’ [ΟΠΗ ώμο [ηᾖσογε εοεγερί, 
}ΠΟΥ ΓΕ ο το ης ΙΟ Ηρααἴη με 'αροτοε, 
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Ἴ ογά71 οοηΜοἶμεης [1γἱάογΥος εοπαργἰγ! 
Εμ ΙσγὶςοδιηπαἰΕρεγον[[η» ση ΠηΙζάμ{ο5, 
Ιπιῤγῷ ὅ ἱπηπποαίος [Ηκης, σσ" σγάπαἰπὶς ἀἶδεο, 

ΕΕπΡΗ σε]ίακ ἰαέζη»,ϱ)επηή/ηηο [οἶήια. 

ο7ηρη]α ΠάΥΙΦΗΕ {ρᾖ εοπἰεςζάη! ΠΠΟΠΙΟ, υἱάϱΗΡΗΥ 

Θα ρί μάφ µε ἔο Πά{ο 4η; [ο βαϊγάπάα: 

1] 121 σσ. υπαμΙγηῷ, σσ" ΡαΥ,Τ65 αΠΤΕ εγεπ{α5, 

ΕΙμγιαΊά ἡμᾶοχ "υἱία, [ος [με οέα{οΥ. 

«44 φ167η ογῷ ῥτίγια 1 ἀμία «νοςς [ου έμς: 

(η ζα ή ο 1η 6ΙΙ Ρνοργήμπη,πο[ἔγφ µε μσμγα 

Ρ ει[ιηπ ]εη1, αἰ σε 4411 ΙΓ [έή] ἆεύηο ᾖαῤεγο. 

(ἱτυεί σιογία[ {οἱ [απ αδΙΙΗΥ ογθή, 
Γη ᾖέ[ο οχ (είγα Ώο0ς ο 1 ΠΙά ΓΡΗΙΟΙΕΥΗΗΑ. 

Ενας {1 ΠΠΕΛΕ Γψα [ί υεγῥο [α1μς,ζΣ’ εεεε 
Οιμία Γαξλα:ΠΡὶ Ρατεηὲ ε[εεπία ἱμῥομί] 

(Ο//πία ΡΤοΓίηη», σσ" ΓΡΥΜΥΗ ΠαΙ ΜΥ Ρεγεπηῦ | 

Εβαμη [1βηπΕη{ο ηλοΥΙΙ! οοπά]{ά Υ116, 

(αἱ μγε,αἔγ, ση, τοἷ]ο, μόη[ηηε (πάΙΗ1, 
σοᾖ, πό, α/ΥοΥΗ ΗΕ ΕΡΟΥΗΑΠΟΠΙΕ[ΦΗε,άἱε[φ ο, 
Λ/οχ, Παν; [ο 1ης υἱρήαηίά,υή/φ με υοἰεμαῖ, 

Ἰ τα, ἱπτε[ἱοζζήρ, υοςθε, σσ” ΤΟΡΗΥ, σσ" αγ)ές, 
«4ἱηηε ἱγήπά ΕΙ υοἶμο ρεηήρ,αἴφ ΙΟΝ 

λά απ οί. Ρἰσεπ,/οηρεπιᾶ 0116, ΑΠΕΙΡΙΓΗΥΙΦΗΕ. 

Οία αγ]ῷμεε ΠἱΡὶ εεγίο ογώ (Πε αἰ[ρο[μ, 
Τοηβογίῤη(ημε ῥειερο[νοαύ ο ω 
Εεζτοιή οστε[[ηε Λ{ατία ἀσυὶ υσιμη αἶμο 

μ.ο ος Ἡς 2Η, σπορ να ον πε ηκττν ωκοον περ κος πο μμ, ὸ λαιθ ΝΑ ΛΟΥ ο. 9 



Γ1τ5εξ ΟΟΤΑΥΥς 

 Τίω χλογέων κατεχὰ ριζμσία Ἡ 

 Κ᾿ ἀπεοσπῶν μαίσῃ ας α παμολ μω9 ποςοφογῇς, 

᾿ Όμθρων ο ἄασε]α χ 6 καἷα,ὴ Ἰθδκιῆς ὁχαλα δις, 
Κρυμαλέ - /φελῶν τε ββολης,κα) χείματοςὀρμής. { 

᾿ Αὐπι κδὺ γὸ ἕκασαγοῳ «Ἀ]θντεκµα[ροτα, ΠΠ 
Όσσα, αρ αιτο) σοι δκέψαρήσσιω τ’ πνάοσας' | 
| Σῷ σαι”) «ωξὸ κτίσεως πάσης «ένο ἴσοισι πεφυκὼς, 
| ΟΡ ἠμιθαλοαιπρλάσ µεροπω ’)ΧρΙ τής τε βοιο. 
| Ον ν βτη σὈμκυτος Ὕλυκερη «αζλεφδεγἕατο Φφων! 
Πο σωλΔν ιφ)ογπολρομαίου αλέθθιµε ορᾷ ῥη 

| Ημετέρ, χαι | δωμῶν έχευς ζς ωαιρκέα σπγοιζιώ, 
Ω ονητω ή ἐου ταὶ κο σμακαὶ πτλύτα λα πά-σει, 11 
᾿ Και χϊκ πλασθεντὴ τα ἐπὴρν πσοζῴξομὴν αυτα), κ 
| Ταῦτα δὶ ἔφηοδα λόγω, τή ση Φῤοι πωτα σὶ ἐτύήρη. | 
Γζαίτα ο) ομᾶ σὀμγεία αολάόσμαηιἳ [ πείθεται το) ο | {.πεί- . Γ 
Κα οτίσις δεν σοόυετάσσετε πλ λάσγκατη. θνητα/, ή η. 

.Ούραιορ ή, πόρ θωνγὴ ο  χέυμα αν ον, η 
Ἠέλιο μάώνιχέρρν ος έρεά τ νο, 
Ἐυφρονὴ, ὑπνοςιέλρσε, πό Ἰμθ, χα] ὁρμὴ, 
Συχομαὴ σεέωεσιο,τέχιφωνή τε χα) δΑΧΗ᾽ 
Ζὔωωντἆ ἄλθλα Φυλοι τα νηκἵν καὶ πετεδιωών, η 
Πεώντ' η αμϕισίων σε, 0) ἑρπετέων, Αφυδν τε. | Ι 
Γαντα γὸ αΐθο σοι σε(υτῶασεο ση αν Τ α)αγω) γη. | Γ. ἆγο- 
Ὑσατίοις τε - οΊοἱς αθσνα. ἡμεβγατος” η 
Κα βραχιοε ὀλθὼν παρόν ὧν υ Μαξία; Άαθῥιων τε τε, 
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Εξανέτειλε νέου φας" 

Οὐρρόλω δὲ μολὼν, βροτείω ο ονεδυσατο .μορφί, 

Γαορηὴλ Γὔρωτα μὲν οιώ Τ 4θθιλ «ὔεναρον δἒμιας ἀγνον ἐδ εἰ 19η, 

Δάύτεραὰ Ὀ κουβῥιω αυταγ[ελοςέ έννεπε φωνή 

Δέξαια αὐτοισι 9ὲ0Υ σοῖς νσαρροε όλποι. 

νς εὐπτων εμπνάοσε θ τος χάθν, ή ἳ αἰεῖ κούρη,. 

Τω αρα. ταύρος ἡμοδδίμθις ἔλέν ὀξωᾷσαν. 

Στη ἢ «ρ ᾽αὐπνόδομέοσαρέ νέου δὲ οἱ ἐπβοίητο 

ΓΑ Μδύης κα ἀγρώσειση ἀκουᾶμς, 

Αὖοιι σὶ φμωη' κα] [α) ον κεορ αωδη, 

Κ9ρίδιον δὶ ἐγέλαοσον δζιὼ ο) :δρυθέωε παρει, 

Καῤματίτήπο δη και | λλορκδη ο Φρένά αἱδὸΙ. 

Και οἱ  πέρσος ἐπηλλεν επ Ὅς δὶ εἰσεώ]ατο νηδει). 

Σαρκῤη δε εόνφ, ια) γασέει 6ι ζρωρονβον, 

ΕπλάαΦη βρρτείω! ἴδεί ωλ) Κερ ἐτό γη 

Γζαρῥωικοὶς τοκετοῖς.τοδε }ὸ μέγα λαώμια βροτοίσι. 

Αλλ’ σσσὲν μέγα γυμα τὼ παπελὸ ὁ ῷ ιῶ. 

Ττὸλυον δὲ βρέφοενποτ! δἳ ἔφλουτο γηλοσόιωὴ 8 θων, 

Όυραι Ίος σὶ ἐγέλαοσέ «Δρόνος, χα] ἀγαλλετο 9σμος. 

Καμοφανήῆς δὲ μάγοι σεζάσνη νσφατος ασήρ. 

Σπαβγα) νωθεν δὲ βρέφος δείϱΡη Οτο πείθεσι φάτην 

Κω λθλου η Βηθλεέμ πασθλ ὁκοκλητος ἐλέλθη», 

Βκτελόταις τε . αἲ}9νθµμοίό χα) ἠποιμέσυ ρνώ). 



Ι18Εξ ΟΟΤΑΥΥς, 
Ἐχογία ε[ἔπομα ᾖμχ 3 
ἆ- οχἰο υζ1έΗ5 λογια ἷες {ή (γη, 

| ' Ίος ΡΥΗΦΙΜΗΗ ζουρηρ (σδγιεί ο[ζεμα:: ῥοπε[ζηηε 
'. μπαμ», βἶπε ταἰὲα[ζαὔμΥ {ΘΥΓΡΟΠΕΡΗοἶἶαηη; 

΄ οἷς αἲξ: α[ξ ἐ]αῦη εα[ο[ζῷ σγατία πλο]Ἡ 
Ἱ 1 οπή εα[βατη. 7η υἱγρίηΙ κα ής αηιάΓΥΙΧ 
{ευρεία Π]άσπο ΗΡΙΤο «οΥγερίά ηβοχο, 
«4 πεππειμ, ἱγερίάα ΡΥοβΙ [ου ]απο ΕΠΙ ΘΥΗ, 
[ᾳποξύ υογδΙ εοΦΊΟΓΟ εογ]ο [ΕΠΗ 60Η». 
{Πἱπο ως ἰωτή[ιοὗς ΕΠ: ε[Σ γεεγεαία [οηιείῷ.. 
ΗΕ ης γιο: ΡπετΜευεημ/[ία», 
{.γκία, ομ]ο ΗΕ απΗΗΜΊΗ (επμ/[αῥηάογο. 
Τηπεα [ετε(βε, υΕΡΗΥΙηΜ6 υοα 1 1 αἶ μη, 
]άφε [ο [1όέμηη 4ξ0μΙὁ απΙΡΙάΤΗΥΗ ΤΕΙΗΡΟΥΕΕΟΤΡΗΣ 
Μ{ογιας! [αοῖε οΤΕΓΗ 1Η ε[1. ΡΝΕΥ ἵπαλε εγείωο 
7 ἨΓσίπεο ῥατίψ. ύΗΙγά ε[Ε ΦΙοΥ{Α ές ῥοςγθς:. 
ὡσά γεςημί]α [ευ Ραιγὶ Παίοφμε[ήρεπάα. 
{ος βΜΕΤο Π1ο ΡΥοΡεγα μή: σαμαία εεἰ]μ», 
(αἰεβῷ γι [εάεε, οσ' σε[ή]ε ον: 
1 Ηπάσιφμό {ας [εἰἰά11 εοἶ μονο γεεΡΗΙΟΗ. | 
Λ4οπ[ναιρφμο 1. εἰ ῥιαεερέα [ο μεπηΡηρ ἴη[αης 
Ε[Εἱη Ργα[:, 46η [ε[οἷα αγομέε, έ[ίφμε 
1λ]άΐα 1ος Βειβίεηι ἀἡμίπο Ρατγία ηΜΙΗ 
(4ΡΥΑΤΗΥΙ Αἴ ΗΕ ομ)Ἡ ϱμ[ἱοά(ῥη», αφ ὑη Ημ], 

ος ἃ κ τν 6ς 

ἱ «4εαρε υ[γρο 1ο 6ΤΕΥΜΟ 1Η1εή1εγά(4 ῥάΐσο, 

σαδτ]εί 

Ἁδαιῖας 



Γι πα. 

μδ νι ΙΡ ΥΥ δυο -ς. 
Εεεηηιίάος [ας απἰηαής οι] {[[ο γποάς/]έ, 
ιά ἴε αὖἶ]ος ῥτοσ/ηη σε ΓΕ1ΕΙ «Πάγο, Πα πή µε 
{211φεγο 6 αΙΙ1ὁ ΕΜ1Η Τεἰ]φίοηε εοἰεπι]ο. 
Λου ἱρίπηΥ [απέΐα (:ΡΥὴ1 αε ηρε ογεαιὲ 
(α1ε[1ὲ, Ποὔ1Ε γείπεσμης ῥγοχἰγτατή, 
{οτί Υ1ΕΥΊΟΥΕΊΗ [εΥ μα η 16» Γε[σίοΏοηΗ, 
{Γἱρ(α{ή 65" "υοΥΗα{ῷ εαἰοιηέες [ουήΐγας. 

ΛΗΠΦΜάΥΙα ἱ Γ2// ΡΙΟΥΗ1 ρπε’γα]ίά ΡεΥΠΗΙΠά ΗΝ 
! αεεεάετε, 

Νεη . ωρες Π1ῤήγο, Ίος ῥγεαίδη, ῥοΠογΠ19, 
{Νες οὔογι. ου σημ ή1-(αμίῤηο, πες σοτίῥ, 
1 απιραάηγη, [εά πες ἁοπαγίὴ ουπατς, 
Μες ΓΡΗΥή ναροτίρης ευη ίδς ᾗάηλα να, αγ αηΗ, 
{Νέο μπα ἐηγῷ-[αίῤοαεή ομο- ια ἑαιας ή 

ζεάθεογε 
12 ϱ-τεάρΗίοηε- (1 αἱ /ογς,Γεγγο[]γὴ ὑλαἰοίαραπς, 
{νε κε ἄε ταγη-νογαςὐρ Τοςἱ ΠΙ(οΥ//εγο [η1ο, 
Ετ ὑρηγῷ ᾗατίῤο ὑπημύπατεαιβογή μεση. 
ρα ααῇ ῥεζξογίρη» ία η{ου ῥΙ]αΥ] ΠήΙο, 
12ήµίεφμε εραγ]{α1ο, σσ. ῥεγα ιδ: ρα ὔηής, 
ὁμαμίρης ϱ/Α[ηηής, ἆθο- ο ΗΜΕΠΙΕΗ ΓΙῥΗΡΦΗΟ εαδίρης 
/ήηηηογία]ε οεἰεβγαγετο 65’ υεΓαεεήε δε, 
Ο/ΗΗΗΗ- σεηΙ{ογεΥ” 1) ΕΜ/Η, [αρίοίεηι Ἡ 

να 
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ο ο οσο πικρ. ος Τέρικατ ο αι ο») ον --- 

ον. 

ος 

οοισή / 

”. } -- 
- 

.] Ὦ Και] ποὐτων αγαπὸῷρ τον ́ ζλησιο ως πρ ε έ αὐτον, απ - 
.. ι) 5 

. 
σιυς Και στου σκ.. νυχδ» Φιλέφ, αυτο) δ ο λστυ 148, αν 

2/5» ς ϱ ο) 
Γ οἱυέν, αρ ημὰο κα] οσίης Χθιοσῖο λνέθλης 

2 ’ ελ) 

Ουὐρωίης πεφυώτες, . ἑάμεοδα σζύαιµιο 

ο] 
εαν γετ[]5 εκ νεε. εος. αἀϊσέξὶ (1η, 

ή 

Ευσεδίης τε χο) |) εχείης Αα ία 

: } 3 ΑΜ δι 

Ἰάνησην ευφροσεέώης όλα Ορησκείζιω κατέλρντες, 

τε ανα, ποὶςι 
/ 

Οὐδεποτεπσθὸς νηων ο μανέ μι εαν πελα ὄήν, 

Ου σα ασένδΕι, στ εὐχώλῆσι . ή, 
Οὐδ᾽ οδ(α]ς αὐθών πόλυπτερπε ἐσίν, σοσὲ μἡ αὐγα]ς 

Λαμπ]ήρων, αο τοὶρ ώδ ία ος αλα ήμκασι κο οσον, 
Ου οώλή, ος αλίόσι) Φλεγα ῥ δω, μ0] 2), 
ω υδὲ ὅτι ιωρθλύτον μηλοσφαλία: κ λά σης 
Λύζογ) ας πεσει, δδονίας αρήγμ ατα ποινής, 

Ονυδ' πο ο3 ὠοθεροιο πυρης κβΙοσω δεί κπνῳν 

Και ιο ύρα!ς πγοησι μιαρην αμῤερο. αὐγάο, | 
Αλλ ἄγνα] ο απίδ ρα ο λαο ας εὔφοον δυμίω, | 
Αφνείωις τ ὤὠγαησι, χαι ἐὐδωρφς παλθμεησυ | 
Μὰλ χίοιο- αλμοίσι, ὁεοωρεπεεοσί ανα παις 

Αθ ς ζυμνὸν νσεχαι Ὁ ο Χε)λο θέα, 

| αγ λυετήρα 0οΥ, πιυυτοφοφνα Ἡ 



ΘΙΡΥΠΤΓΙΙΝΑ 

Στχοι σ/ραλελεμμµένοι. 

Φωκωλίδς, Μιλήσιὸς Φιλόσοφος, σύγχρονος Θεύγιῶος. ἱὦ δὲ ἑκάτερος 

με ο Χωζ ἔτιδν ́ Τρωικῶν, ὀλυμπιάς) νότες νθ.. ἔγρανων ἔπη καὶ 
ἐλεγείας, παραιγέσής ἥτοι ν ὠμας, αἱ Ίωες κεφδλαια ὄηπ]εάφοισι). εἰσί ὲ «κ. 

ον Σιθυλλιακῶν κεκλεμικέγα. 

Λη σπλέόν ἀδίλως, ὃλλ ὃδ ὁσίιων ϱιδ 4, 

Αρῤοθα/” παρενσι Χα } λλοσθέων ἀπεχεαδαη, 

Ψόλδια μῦ βαζῷ, (ο ὄὶ έτήτυμρ. πρωτα Φυλασσει, 

Μ; ατα εἴδω.λα σου τον]. ; ἀφλεζν αἱ α[εὶ 

Πρώτα ο) ἥμα, μετέπειτα δὲ σεῖο 22η: 

Γωύτα δίχαια. νέμο, μα εἰς κρίση ἀδιχον ἔλθη. 

Μη ρίψη πεγίζω ἀδίκως᾽ μη Χρινε ξρσωπῳ. 

Ἡινσὺκακῶς δικαέσης, μετέπειτα Οεός σε δΥχάσει, 

Μαρτυείω Ὑά δη ή Φεύγ᾽ (ψ δΐσσια δὶ ὠλορέυφν. 

Γα ρωίζω τηρον᾿ ἀγαπην ο] ο, πασι να, «όν 

Μέζανέ ναμειν τα ν δίχαια᾽ ΧΡ) σὶ αμεξ Έον ἅπασι, 

Σπαθμὂ μή Γκρνν ἑτερθζρορνν Ὢλλ σον ἕλκει. 

Μ» δι Ἐλτορκήσγο, μΗτ ̓αγνῶς,μήτεέ ἑκοντή 

να ϐ-θέρχον ςυγέφ θεος, ὃς π αν αὐτίς ομόση. 

Εξαδίκων ἔ ἔργω) δῶρον χέθλ μήποτε δεζη. 

Ὃ Σαημαία μη )κλέσφ, ἐρράσιμον ὅ ὁστίς ἔλητα!, 

Εἰς Ἄλρεας γεων ἡ σκορπισµον βιστο. 

Μητ' «ρσε)οκθίη) (δν, μα συχρφα)! {, μήτε Φονόόφ. 

Μιοδὸν 



οΟπΑςσν1Ι,Α. 4ος 
ο μὲ [ο πΗΙΥ Ὑεη[ί ἴη Ὑεί. οοὐἷος γερία δδΙἐοι]γεςα γερεγ!], 

ἑπ[εγὶ ἆεθεη: Ιιθγο [εεμηὰο Ρα5. 1960 ἱπιεγ 11. 60’ 14.ΎοΥ- 
{μη 5ΗΠΙ 6η1611 Ρίεγιᾳ µε εχ Ρβος) [ἰἡ0 γνώμκαις ἆ [πρι 
γει Ροιέμᾳ α Ῥροογιίάε εχ 5ἱδ [ήηῖρ ογαε μμ [Υγεριὲ, [18µ1- 
ἆά εγώ πα [ε [οΥ1δεπεί: 

Ῥ]μουγ]ίάες, ΜΙ]εβιις ρΙΙ]οίορδις, ααια]ἰς Τμεοσαϊάϊς, Βμΐσαιι- 
ξεπ1 ντεζηυς {εχοεητίς φααἀτασίητα {ερῖςπι αηηῖς Ρε]]ο Ττοίαπο Ροῇβε- 
σος, Ο]γπιρίαάς παιί αΙπηυασεβτηα πηοµα. δετίρβε νετίας μοτοίσος 
δζ εἱερίαςο», αἀπιοπίτίοπες {ης {οηζοπτἰᾶς,α]ας αμΙάαπα αρίτα ἀρρε]- 
ἶαατ. {ατα πζοπῃ {ωστερτᾶ: εχ 510 Π]1ηὶς εατπαἰηϊδμς. | 

ΑΝ αἶλε[οον ἱπῆν[]ε, [ρά οκ ἱμ[βερανὴ υέμε. 
Ε[ζο εοπτεπῖη» ῥΥα[οπίδης, 6σν αὐ αἰ[οηίν αὐήμο, 
Λ{επάμοία Πο αἰχεγῇ, [εά υεγα οὔηπία ομοίως. 
ΔΕΡΙΤΗ γα [ηηΜασγα οοἶα»:[εά ἱπη]ογία]6[/1ροΥ 
ΓΗ 6/11 ΥΕΙΟΥΟΥΘ, αι οἷο “υ6Υο μ.ο: βαγεπέςς 
ΟπΙΠΙΡ. ἡμία Γἱῤ μερες η ἡμαϊου ἠὴη[ῆ υοπία». 
Λ/εαθή αν ῥαμμίαεθπΗν[/οηες ἠμάέεες εχ Ρ/οπ.. 
οἱ Γή πα [ε Ινάἰζα Μεγ, Ρο/ίέα ἆθμς {ο μα λα. 
1 ε[ΓηποπΙμήε [α][ η |Γµσο, 6" ἵμ[]α ῥΥο[ΕΥ. 
ἸησιηΙατό ομ[[οάἱ, αἰ]εζοπἔφ, οὐσα οὔς οὐ [έγμα. 
ΛΕ[ηγής ἄάιο ἡν[ίαρ: 6ης υεγο ϱ[) γπού η οἵμ. 
Ττμιύπά περεί]α» ἴ ἀ[ιογά βατεθ, [ή ση μαἱ θιγά- 
Λε ΡειεγαΜεΓ, Ἠέᾳ,; 16ΗΟΥ4Π{ΕΥ,ΠΕΦΗΕ [οιε. ( 0. 

ΓοΥΙΜΥΗΗ1 οα! ές, νημν ζ[]ο ημἱ ἠμγα γής. 
Εκ ἰπίμ[ὰ ορεγίθ. ἆοπΗγπάΛΗ πε υπημᾶ {[αρία». 
Φοπηίηα πε [μΥγέρίτο, εχεεγαδέ]ὸ {0145 αὐ [η ]ονίς, 
1) [οομία [1Η /οΥΗήΗ (βιῥα το ϱΥ(Ε υ]α.. 
Λο ΟΗΗ ΠλΓΟΗο ομδος, ηος βωοβῥαπιά ασάρπες 

οερἰάάς. (ο 1) 



6 σσ ο υνΝα 

ν / ένο οἱ ο αδογα με] σα:ος αᾖέσε ῥΑΜΡΟΥΕΥΙ. 

1ἱησμα ΗΙΕΠΕΣ εοβΙθεναγε (1 [6ΥΥΠΟΊ ΕΥ 7η Ρε έίογςθ 

Ραριῇ, υἱάμὺ ἐιάΙσρηΙρ Μα, Ἰαησήτς. (0 Ηή6. 

Γλ/ε ἰπΙμγέμς ερενεἰμ, πες ΠΙμ[ε ααξᾷασετε παρ. 

Ῥαηρενίδης [αήίήε ἆα, πε Με εἴα» γεμεγί ἥχρο. 
«ορίασι [ῥίοαΥΜΗ ΠΙάΠΗ! οσον! Ρίκδο. 
6 ΙΟ 6 οἷσι ΟΠ] λα ἆθο ο: ΩΠεΙΑΥΕ, 

ἡ τόνο, οΊ16 στα [1 οἱ τω πΙΟΗΕΥΙΡ. 

/οῦ [ο ῇΩμηε, ηΙΓογἱογάίαηη ργρ υΜή ορ 

Ρτο [άογ/ῤοἷο. 

Ἱε[(οἱ {446 μα πηροΓΗΙ γο ϱ[ ων] δε] Ραμ6: 100. 

Ε.ΧΗΙΕΙΗ {η Φο/)Η 1 εχε΄ρε,ζσ" οεεο υἱά ἀνκ ε[ῖο. 

αη[ γα αρογΗ Ἰπήίε γέΊ6 . λα παμ]ραΜ1ο ο[ῖ ποσγίά. 

ΤΗ ΙαΡ[ο οἵγίδο [αφ αρα ΤΗ. 

(οπή/16 ο1[ς οὔ ση, υἶέα γοῖα, {π[αδΙ]ν Τελος. 
ο) ΠΠΗΤη βαν ΠΜ Π, ῥαηρείθη Ρογγ16ο, 

Οηά Π)Ρί εἰ! θα, {εᾖ 66ΕΠΗ νι 

ορ Ο/Η Μία νΊια ῥομ ή, η 6] μαἰν Ίπι Ἴγρασ ε[. 

Λε υίπμνα ΡαμΡογὲ εοεχεγἠ;, ἱχγίάριν ἀ1έ{εγή. 
{εφ ια ῖσπε αἱ αΤ νέαρειάάν : αἶίφμε υἰγή. 
Ἰ πα ἱ ΠΟΥΓΕΡΤΟΡάΙΗΥ. ΠΠ 480 ῥΕΡΕΙΥΙΕ 

[ος ύμη ην Μις «11 14/11 αὐηαἰκαίμγ σα {μ-- 
ΦἱίΗηη { σιοηοιΙ{. 

Λε ΥΙΟΙ κας υἶπο, ηες Μίλα, Ιλοδέγα!ς. 
Φά6ΜΙΠΕΥΣ “υΕΓο πό εοηῃεα», 65 αὐ ἓν μα αῑε 

ζ ΙΟ  αὐ[ὶ ο. (αμ ήὴ 



ΟΚΑςΥΙΑ, 

Μιαδον μι Ὀήσανη δΐδου ῥθλίς πενζα.. 
Τλωωσις νοιωω ἐχεδμ κρυῶιον λο}9). ο) Φρεσυ ο ἴθ 

ο 
Ομφωνικοῖν, χήρας, ὕπαδεο, «λνοις δΕ, Όρου. 

σω / 

ντ ἀδικάν ϐ) όλης: μτ᾽ οι αδικ9ιώτο έαου σ6υ 
 δ 3/ 

[ὔτωχοίς εὐθὺ δι δου »ΚάΗΤ’ αὖθλον ἑλλομῶμ εἴπης 

Ίδρωσι σαχύων ελ} Ἀθηζνή οι σου. 

5 

Ως δ ἐλέημοσεέύέω παρέχφι, ὃς »/ό6 ῳ 0 ἸΦεδολωείξ ον. 
ς / 5 ο οᾖ 

Ῥυεται σα θανάτου έ έλεος, 2 ρίσις αμα α) ἐλθ θη, 

Ού9 Ουσίζιω, έλεος δε : αλά 9 Ον0ς αὐτ] Ουσίης, 
ο 

Ἐνόυσον οἵιυ γυμνό) μέζα δε περώντ' τί  σωὺ. 

Αστον εὖό οἶκον δεζο ἡ χα] πυθλ λοΥ ὀδήγά, 
λ 3/ 

Ἰδασγλοις οοτειρ). ο 8 σπλοες ὅσ]ν ὤφηλος. 
σ” δ/Α 

Χάρα πεσοντή δὶδου ̓  σῶσον δὲ αοέσαν αδρα. 
»/ 

Κοια πα, ο πολώπων βίοίοο Έρλος Β ἀςαίοςᾳ 0, λίόος, 

Γτλουτον έ έχων, σζω χλοςι πενητεύοεση  ὀρεξον. 

Ὃν σοι έθωκε τος, κ. αυτὸς λςιό Ὄντ. {ος οί ἀου. 

Κούοςπ πας ὁβ θό µιερ αι αλισος δὲ τέτω ο). 

Μηποτε αὖδρα. πεγητα ον ὼν σκώφῃνέ ἐπεέοστ. 

Μη δὲ Κιχῶς γε ροσείπης κΦμητον τίνα Φώτα, 

τος (ω ο θαλάτω δεκιμά ζρται. τίς ἔπορ ἔαζεν 

Ἐκνομο; η ὀίχαιον, κο «κρίνεται εἰς κρίσιν έλθων. 

Μη δὲ Φρέναε 6, λαπηψν ονω μὴ Φε ἐπί ἁμέλα, 
/ 

Αἷμα ὃ ἒα ἤ Φαγέφν, εἰδωλοθύτων δὲ ἀπεγεαθαῃ. 

ές 1) 



1ο 5ΙΡΥΗΕΙΙΝΑ 

Το ἔιφος ἀμιζδΑ δὴ (ῶσὃς Φίλον,ὃλλ ἐπαμάίναν. 
πδ/ Ἄν ἴολ2 [ 
Εἶδεὃ μὴ θήσῃ, µητ ἔχλομα, μήτε διχα]ως. 
1» ο ο / 3 } / Ας Καὸ ὈΤΟΚ.ΤΕΙΥΗς 610ροΥ, σεο χάρα µιαγνὰς, 

Α2ροὐ γἠτονέονρο Ἄπόεου, μησὶ νρ λθρρης. 
: νς/) 3/ / ς / ος, / 

1 ]ας οθος ἐςί δχαιος, να σροασίη ο], ὀΔΕγΑΝΗ. 
ο »/ 9/ νο ή οσοι ..] / Ἐσ τησις ονήσιµκος ἐαῦ» οσἰων᾽ ἀδίκων Ὁ πονηροι. 

Μη δε τὶν αυξομλυον λωβήση καγρπον θερης. 
ΕΝΑΝ, ο κ ἳ 5 / 

Έσωσαν σ) οµοτίµοι ἐπγήλυδὲς ο) πολιήπαις, 
ὰ ον 

ΠΠπατες γὸ ἔενίης σὸξερποσο)]αι πολυμόθου. 
Ως ἔενοι Ὀλλήλων' ὄδιος δὲ γε ἅτὶς ον ἡμεν 

Ἐσσετ, ἐπει πολώτες βροίοι α͵μαΐος ἆξ ἑγὸς έσε, 

Χωρη οἱ ἅτ βέθαιον ἐχἀ ὥπον α) θρώποισι, 

Ἱνηη δὲ θελάς σπλκ]όν μσὶ ά7λου να ρα] ὄχου, 
ον ο Ν δ/ / »/ »ἤ . 

Ζζω ο τν ολίγων, ο. τε ας Φθ]κον. 

Η ΦιλογθηµοσείΦή μΗΤηρ Καχοτηζος ἁπασης, 
Μη ποδος εἰς γξυσὸν Ἡ εἰς γυρο "9, ση ρα χα) ἕρις 

ή 3 ᾱ ο. 2 
Ἔσσεται αμΦήΚης θυμοφρορος ένθα, σιὀηρος, 

Χρ υσὸς αθὶ δδλλος 69) χα] ργυρος αἰιθρώ ποισι. 
ΜΑ ώ Ἱ / 

«ρυσεχακκων Ὀργχηγε, βιοῴδορε, πὺωζα γαλέπ]ων, 
Εἴθε σε μη θνηζοίσι λνέαθτ) πημκα ποθφιόν. 
Σὲ γὸ ἔκητ], μα γα] Τε λεμλασίαι ΤΕ,Φόνοι Τε, 

Έ Ώρα 3 τεκ]α, η ρνθ2συ, αδελφφοί πε σεέωα]μιοί». 
Ι τδ. κ λ / ο γί ε / | λήνμδε δὸλοις ρα π]ν μΗ σσθδς ΦιΆ9ν ητορ οπλίζψ. 

Μθ᾽ - 



ΟΚΑΟΥΙΑ. 409 
Ἰ κά αεοησεΟ εὔἴγα αγι]οῦ, [εζ αἆ ζο[οη[[ομ. 
μα πα Ὅργο ΠΟ υΜάΤΗ πε Με ἱπμ/]επεη κε ίμῇίε, 

; Ετίαη[ι αύ Με οεεἱάεγὸ ῥο[{ὅ, εᾶ γηαηῇ Ρο]; 
Ἱν 4δαστο υἱάμ{αδ[με, Πέφμε ἐγαη/[.. 
| Οπή Ε6ΓΣΗΗΣ ϱ[ 1/1μ: ΗΥΖ/ζΥοβίο γέγο υ]βίο[α. 
Ῥο[]οβιο υιε]ῷ ε[ξ [αέ{ογΗ, ἴπΙΗ[1ογή "υεγο Ργάµά. 
Λε (1461 ϱΓεΓε(η {62Η ἰε[ ου Ποσο; ασ, 
᾿Φ7ηΗ {η ῥάΤέβΟΠΟΤΕ αζ μας 11 οἰμίλη. 
Ο)ς ο/η βεγεργὔπαξίοπ οἰγε με ΕΜΥ «ΘΥΗΥ1ΛΟ[4 
1ης! βο[ῥίίες αἶνευ αἰεογήμ». Ρεγεστὔπη»υογο 

[ο ΙΠ{ϱΥ Που 
Εγότ, φηίᾳ οὔιηθς βοπηίμος [ησΗΙΠε ΕΧ υπο εν. 
ΓΥΥάΦΜΕ Πο ΡεΥρείμΗη βαβεῖ [οσα ῥουαὐπίῥη». 
Νίο υε[ῶ ἆἱλε[ζογε, Ἄέθμε οῥία: [ϱἆ βος οβία, 
ἕ ελα ῥαμεύ οοΠΏΓεΏΤΙ5, Άες φΜΙο/4Πε ῥοβῖ- 

ἀθαρ ἱπΙ[δ1. 
«41ΟΥ ΡεςΗ Πα ΊΙάΙοΥ ϱ{τ αἰείς ουν. 
Λ/6 ἄε[μάογμμη {Ιτ αμγ{υεί «γε. {η ή, επί 
ΕγΙΕ υγ αεΜΗΗ1, απἰγιἩ ϱΟΥΥΊ ΕΠ» ἐβὶ Γεν. 
«41ΥΗ1Η {6π4ΡεΥ [γαμρ ε[] ἕ' αΥσεηη ῥοσαπίρη». 
Ο) ΤΗΣ ἨΙαΙογῇ ἆμχ,υἶίώ αφος, ο ηἰ ϱΗΕΙ/2Η». 
[παγη {μ Ἠλογ]αίρμε Ἠ ε[[ος παν ἀε[ιάεγαδίήε, 
Τ/ ο] σγαἴία, ΡΜΡΛα, ζ5' ῥγκάα, 65" εεθες, 
[ηεη/ίη νε ᾖφετί ῥαγοπεέῤη»ι Τα γειᾳοὔ αησμἰπείς, 
Νε [γαμάρ (ον πεῷ εὔἴγά εγΗ ϱ0Υ αἵηης; τε. 



41Ο δΙΒΥΙΙΙΝΑ 
ΛΜΕΠΙ αλά οςµ]εος {ή εογᾶε [οποπεἰά,αὐἶα Ργο (ενώ 
ΛΝεἠμε"υῖ [αχ αἀῤανδι Ροΐγρμα, ο οεο 11ος. 
ΟΗΗΜΙΖΗςυρι ο[ΗΡΙεχ [1 φμάφ; οχ απἰη}ο Ρτοίεν, 
2μΙ υοἱοης{πίμ[ε 5, ΠΗΡΤΟΡΗΣ συ: αμ Ὅργο 

εράέ5, 

Λ/ίοῦ ΠΙαΙΗΤΠ ἀέσο ΡΟΥ[45. οο/[{11/1υεΥο γεαγ- 
σµίμγ ομη [η 6, 

Λύοή ε[[ενάνῷ [αρίείίᾳ, εμουγίρης, Ἴεη; ορίῥη», 
ἔσπιμ ἄεμο ϱ[ῖ [αρίθε, Ροἵοπε [η ἕτ ην εῇ -έμος, 
Λ/ο ΡΥΡΕΥΙ αἱ ο {144 ΟΥ. 

Λ/μπο Μάη; ΕΠΗ ῥο/ε({[α έἴηα [εγ ἡπγεέδωηῃ. 
ΝεΙ: ῥία σερ πα 1 ἥ [εά οφρέ[ (θ ωμά 111. 

όρε ϱΗ1ή/ Ρετῶοής, ΠΜ οεάειι Ρειρε[αμ. 
ὁ111 (9111/60 ῥαβίοπος: Πἱρῃ] Ί24ΡΊΗ3, Ἰέῆμς 

[ρεγδη πα 

Λ/οη ῥοπα το μη: έ[] ο ΙΕ πιοΥα] μας υΕἱ]ή]ρ. 
ΔΝ ΙΥΙμρ αµίὲ ωχ ης αἲ] ηηιοςίεος ἐγαῤήΓαίογος 
ΕΧΙΟΙΗΗΕ «ΑΕΙ γημίέα ἀἰμίρίας, σσ. αι ῥείμ]αή- 

Ε1ή ἱηρε[[νην. 
Ὕ 9 . ' (ν 4 ὀ ο 

- α, , 7 πα 190 { 1) ῃ 9. {Τά ας 1 ΥΟΤΕΥΗ ΡΕΥΗΙεἱο[11 ῥά118. 
[γή ΦΗίάΕΠΙ ε[ῖ οιρίά({ας, [ες λος οχοξᾶ σης, οο μή. 

Υ ον. 7 «2 ΗΜΙα{10 ΘοΠΟΥΥΗ, ῥοπά : ΙΙ ΙοΥ ή υσγοι μια ία. 
οί ιά Γή βετηἰζο[α : ΡΟΠΟΥΗΙ «υογρ 

σιοΓ 14: 4 ] εγῦ. 
ς) ώ» 

ΓΠοπε[ζης εξ απλο οἱ, [ες ;οπεγό, ἀρ έρως | 
ὀδαμή {40ρῇ. άΐ6εζ. 



οπδο κ, τας 

Μν περ) κεύθης χροιδίη] 60), Άλλα ὦ)θρ ζω 

ΜΗό] ὡς πόριφολς πολότου κ χώρω) α μείψ. 
Τζάσισὶ απλό εν, 11 (αι τ κοκ 

»/ 
Όστις ἐκών αδικά, Καιχὸς α)ρ :ὃς οἳ Ά κο’ αλά γ κ, 

ΙΟὐκέ ἐρέω ό ντελθε, βνλη ο άθιωεθε δκα σου. 

Μη. γαυρᾶ (αφή;  μήτ. ὀλκη μη τν , πλήτω. 

᾿Εἷς 9εος 651 (ρω δειωατὸς θὁ ἁμια, χο 7 πολύς λδος, 

[Μνδε παρριλολῶνοισι, Καχοῖσι φύχου ΤΈΟΥ ἧτορ. 

ΟὈνύκέτι λ ατα! ) μμ. «ϐ) ὤτυκπον. 

Μη αφθσπετὴς ες χλσα χαλί ὃ  άλθλον οργάὺ. 

Τολλα κι ο. πλω ζας, ὧέ χω Φονον ὀξοτελεοσε. 

Ἔσω να πα δη μμὸ ἓν μένα . κήτ ας, Ἡ 

ΙΟὺκ ἄ} ον σι λεοναζο νἔφυ θνηζοίσιν ὁ ονα)ϱ. 

Ἡ πολλή ὃ δε ρυφη σσθ»ο η. δι έλκετ δρωζο». 

Ὑναυχά δ ο )πολιό σπλ ὥτοιχα] ές ὕθευ ὧεξὰ. 

|  Ουιώς Αν πορχό μλνος μανίζω ὀλοόφρφα τεύχά 

Οργη δ' ἔσίν ὁρε ὦ Αα πορθαμέσα δὲ μέῶις. 

Ζηλος τν ὦγ. αθαν έσθλαν Φαυλων δξ 3 γε Φαόλον. 

Τόλμα κακων, ὀλθή : ὠγαβο) ὀέγε, χυδος οπα 4. 

εμφόηέρως Ἔρυτης. οδΕ κώωριδὸς, α]θιού ὀφέλλά. 



που ποπ το τετ 

αἱ ΦΙΒΥΙΙΙΝΑ. 
Ηδις ὤὦλωοφρων χικλησκέ]αι οἈ πολιήται», 

Ἐν μέχω Φαγέφ,πιέφν, κ μιυβολογευφν. 

ΓΠπατων μιέξον Ἔνρισον ̓ Αν πὐρθασιη δὲ ὀεγΜνόν, 
Μη Φβονερὸς, μὴ ἁπισος ἔσν, μὴ λοίδδρος ἴοῦι, 

Μὴ Ἀκακογνὠκφν, μὴ ψ/ἀ δωπατης ἁμιέληπος, 

Σιωφροσέζυζω ὥσκὃὴ, αἰα ρώ) ο, έργων ἀπεχεαδαι. 

Μη δὲ αιμοὺ κακότητα,δΙκη σὶ ἁπαλάφον ἀμεέύαν. 

Ππ4θω (δω γὸ ̓ πω, "έθις ὅ] ἔθιν αἰτιφυ]θ2σιι. 

ΜΗ πίς΄θ-κ (ωχισα, αρὶν ἀγεκέως τέροιό οψ4. 

ΑἹἱα 



ΟΚΑΛΟΥΙΑ. 40 
αμ ΠΙάΠ/ΕΙο-αμίητο-ργκἶσμς υοαίΗΥ ἴπῃεΥ 
|Α{οάεγατε ες, ῥίΡε, 65" ἰοφετε. (με. 
ΟΙΠΗΜΙΗ ΠΙο(Μ» οΡΗ(ή1Η5, Εχοε[[μρ υεγο ππο][έη». 
Λε ὑπμἰάκρ,πεη,ὑπεγεῦμ πες οαδεηηπίαίογ ε[]ο, 
Άνεερταμί-οοπ[{ή, πες ἵπηρο[ζοΥ πο άεΥα (η. 

Τεποβογαπείαγε εχετες, οὔ/[εσπύφμε [αέλνς αδπο. 
Λε [εἐξαγο για ἠσηΓαίεῦ., /{εὔ μγεγερε]]ε ὑπιμγια. 

'Ῥευ[μα[ίο παλ Με εΟ/ΙΥΙΟάΗΊΗ , {4 υογο ἠέουα ΥΜΗ- 
ο ΦΙσΗΗΕ. 

Λ/ε οτε» 1ΕΠΕΥΕ, ῥΥἱΗ/(ΜάἨ1 εογ/ο [πε Ροη)ίοία». 

. π φ. ἤ ν- : ς αν αχρι ή η 
ον ο σα ο μμ η 

ος 



ΕβΑσΜΕΝΤτΑ 
ΣΙΒΥΕΓΙΝΟΚΥΜ. 

οξς οσα ουν... 

ΤΠοορλί]ας οτατίοῃε 11. αἆ 
Αιτο]γειπῃ. | 

ὁ{ ϱΠΙΗ 4 σεπεγάΡαΠΙΗΥ,οΡογ{εδαξ εος οΓἰάηι ααὶ 
ρε [06 ΜΕπΊΡοά 6ΕΠΕΥΗΥΙ, Πὅ ο [εοι αἴφμε βογη-- 

Ἴθς φμοείάέε Ί. {ΓΗ ΠΗΗΥ ΣΑΟ 11ο ῥίηγεν 4ἲ) ε[ε 
ἀεὐεγεη ο 04411 βοήλ/ηθς, υλδ1ῥ 21] | 74411, 

δα σεπεγαΒίοπ]44ξ ορεγᾶ, Ὁ ΗΥΛΟΥΙΙος ΙαηΕἴ, 
Ρ νο Οκ ᾖουίπος ΥοςΥεάΗ {{11 ο) ε[]εη!: 

ος ωρα υδὶ σσ, νι μα ε[ει. | 
Οἰεπισεῃς Α]εχαπάτίπιας 9ἱΓΟΠ].Πδ.1. 

( νο Ρο µ! αγημή [ομησό ο ΠΜΠΗΙ -4ρο[μηίρ 

[Τοπ] εσο υαΠἱπά(ηγά [ομή ΥΕ{εΊ1 κερἰόα-{οηΕἰΑ, 

α-ι (σοΓΊΊάπο [γαΓγέ ἐγαϊα. 4Ρο[πί, 
αἰα,ρ9. 1,αοχαητίης Ηδ. Υ ΤΙ, ΑΡ. ΧΙΧ. 

-.. 0 ηΑΠάο ΟΠΗ, 

1σηῷ, ε{μΠΕ{εηεῥγα ἵπ υλε(ἰα ποέΐε οὐ/εµγ. 
Ηρ.Υτ1, ορ, ΧΣΤΙΤΙ. 

ια ίεε ο ᾖούλίηος, ΓΟΧ «ΜΟΥ ΓΣ 111 ρεγαῖ. 
ο Ῥ]αρτοβς η ΤΠε(δο, 

Εἶος ουσ μη Ρο] ο μίέαξ ι επΙοη( Γορολὴμὴ(ο 

[αἱδηηι 10) μην ῥος Ὅέγ[η, 

Γστρή 



ο ΑΣ Μ . Ἱ 1 Α 
ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙ, ΚΩΝ 

ας Ισικῶν, 

Αὐπτολυκον. 

Ει ἡὸ ὀλυιώτο ο 9ο) ἐγείώ και ἕως τν δδρ 5 λωνάσδαρ 
χαθσο, αἳρ 22ῤ χα] αλ κστοι λοννίαῃ άλλον δε χα) 

σπλείονές Ότοί ὠφόλον ἐν) τη αλορώπων, ὡς Φησι Σ- 

θυλλα; 
ο ος κ ὔ ο ας / 

Εἰ δε γε λννώσι ας χι αθαλα(οί γε λνοισι, 
/ ε/ |. Γλείονες α) ρω πτων γ)λωνηλθοι οἵδε Όποι ἠσον' 

Σ/ 12 [ὰ (ν . ή 

Ουδε οπου οἳ σηναι Ογηζο]ο Οὔχ αὐποθ υπήρξε. απ 
Κλήμης ὁ ο. "4 ανδρός ρώματέων βιρλ. ᾱ. ή 

Ο Δάοίὴ εραπο]ες ἐκ Θολου Απόλλωνος, 

Ηλλον ἐγὼ γθήσυσα Διός γθοΥ αἰόΊριο, 

Αυ: τοκοισιγνητω κε ϱχολωμῶνη Απόλλωνι. 
Λλακτεύπος βΙΘλ. «χαφ. β. ς η] 

» 2ἱ52/ Ι πι 
--υ-α ὁπαοτ΄ α)έ ἐλνῃ 

Ππὸρ,ε έσ-αἱ σχθτος οὐ τὴ Ἰμέαση νωο μελ. αμη. 
υρρλίὲ ο Χάφ. χο ση. 

 εροδα 
Κλύτεδέμιου μές θυπτ, βασιλάὰ α] ὠνιος Ὀλρχά. 

Ταλ ύταρχος Θησῖ, 

ι / 
Κα Σύλλα) ὑ ὑςερον Ὄσπος ομκατίσαι| σος Τζου πο Αν 

ἱσορουσι 9 αἰαῴὸ θγζαμλνέω, 



ες 

ΑΙό ΕΚΑΣσΜΕΝ ΤΑ 

Ασχδεβα ώ]ίζη, δυώαι δὲ τοι Ἡ λέμῖς 691, 
ο αὐὶς Δημοκδοή, 

4 ῥησμδο] ηδε παλαιὸς ω τν Σθυλλείων, 

Της Ὠα Θεωβδντ μάχη αγπλὺδ.Αε Ἀλώμλον] 

Αἰετος ο, νεφένοσι χ] περι Ὀμησαρθεῇ.. 

Κλαιὰογρεηθείς, ο δὲ /Ικήσοις ὈκπόλωλΕ, 
Παυστωίας Αληινήςς 

Τὰ Ἀές Μαχεδδνας διωωαμίν τεὺν Ὅρα Φιλίπαου πε. | 

Εμεθόλοντο τη Αμάότου, χα] ὡς πω Φιλίπῶου τὸ ὑςε-- Ι 

οου (ψ Φεάγμάτα σφίση ἐφραρη,Σι6υλλα οέκ α)θ. 

9ςῷ {σθοε)έασισε! ἔχὰν ὃ δὲ ἅτω(9 γθηοεντα" 

Αὐχομώτεο βασιλευσι Μακωδόνες Α ΡγεάΦηση, 

Ύμυ καραλέω) α γα)ὸν, κὶ πῆμα Φίλιππο. 

Πτι ο δρ οὂτερ»ε πόλεσυ λασῖσί τ ̓ααχκίας 

Θησι ο δὲ ὀπτλότερον ἡμζωυ πο πασαν ὀλεοσήν, 

Διωηθείς ἑασερλοισιν ε. ο’ ̓αλδράσιν ἡ ἠῳοισττε. 
Φωκικοῖς. 

τω: 3 πληγάο ο. οἱ Τζιω ο» Αβὸε πεζαμιοῖς 
ο τὸ διχαιό συμιοίώοι σφίσν ομιολθη9υσι΄ Ωσ}δὸ- 

9 ἡ 
πα: ομκοισιν αν πο ορατηγησαντω! οζεδαι ΑΡ 

Τυδία δὲ ο) ῥΑδήμαι να οἱ κα δωσα ἐδεζαντο ορά 

| 

2 

| 

| 
| 
| 

[ 
[ 

| 

| 

μή χα) ἐξ σποδειζη πό Άθηρυ Σ./Θύλλης παρε] | 

αρ, ληιον 
γσο Α.Ο{κωα]οἰσι βα Ρόσα χἼδεα θήσει 

η ὑνμθρεμέτης, ὃ πρ κρώτου 65] μέγισο' 



ΙΒΥ11. οχΑς, 417 
ᾗ ερ Ἱηεγσεγ, /αὀηπετσὶ πυΘΥΟ Εἱδ1 0 [4 εί. 

Ιάειη 1π Ὀσπιοίἴμεπο, 

Ίος οπέΡαΙΗΥ ο οάγΗΙΜΙΡ. [γπῷ ογαομ(ή, 
«ά ΓῥοΥοάοη ει ῥΆσῃα τος υύματα ε[[ευη, 
Ἑτ ντ αθί]α εΈΠΏ εκ Μη θίῥης αἴφ με αἶγε νά γοήα. 
{Γ{οι υἱέέηο, [εα υἱέξογβεγῇ:. 

Ῥαι/απίαςία Αελα]ςῖς, 

Λν{αεεάσπΗ γα εεΥ)ε βε[Πεα}1 οἰογίαγε, δ ρε 
ω πια ςΠΙΙΜάΙΠΕΥΗ Ρ ςρρο 4 η η ράρ Γερπάτε 

Ρατ, {[ΓοΥί ΡΗρΡὶ ΙΕΠΗΡοΤΙΡηΣ Ρε {τμ- 

ο γά”., αἰμίπί (η, ρύ νειῃ η ρ γα χΙΕ ἐργίία: 

(Ωογια η {ος γεσίρης Λ{ασεάοηος. 4 Γσεπά ὖ, 

ΓΙ οὐμ ἵπηρεγας Δον οπή οΥ1! ΡΡΙΙβρρηΣ. 

ο ΕΥΜε φΗ1ά 6η ΡΙΟΥ υγδΙδς ῥορμίδοηε γέρος 

17ΠΡΟΛΕΙ, Ρο[ἑεγίοΥ υέγο 4εςΙΦ ού/6 Ρετάοτ, 

]Ἰόδς αὖ οεεἱςοηΓάᾖδμς υἰγὴς οΥ {επί [ίδμ, φμο. 

Ιπ Ρ]οεἱείς, 
ο ζει εογίεφ μα α[γεοδ [πε αἆ «σουβοία- 
-7πος «41ῤοπιοΠ[ος, ἀλέταπε (αγά γη δι Ποη 18/10 

'. ρτειίο,/ρά Ργαίογμηῖ{ΟΥΗΥΗ ΡΥοάἰΠίοηε, κος ΡεςΗ- 
 Πίά βο[βου εὐγγμρί/[]επί:αοηα 111 41 1 })/απάνο Ἰ}- 

 ἀἆθμῆι ἔτι 4 άἰγιαπίμπι ἀεοερί[]ε. Ενω γα ΜΕ[π1ο” 
ίνα εκ ΦΙῥ ΙΙ εαγηαἰπίηο α[[εγΗΠΙ: 

Ἱ Έετωπο 4τβοπίεπ[ιθης γαµο» ἰμέ1μ [γαμος 
| μριτεγ αἰΕζοπα», Ομ υὴς ε[ἐηιακίηια. 

{4 



41δ ΕπΑςΜΕΝΤΑ 
ΛαΜίρης νεβεῖ Ρε] Ρήσπα!Η σσ’ εἰαάε, 

Ῥετομείῥμα ἀο[ο[ο πιοθο οὗ πια [ΕἱάΗ ΜΙΑ. 

ὈιοίΠπ ΤΓιδετίο, 

ιν4μ σεδαε ΠΗΛΟΥΕΥΗ, φμοά Ρεν 1 Γεὔερης φμαάᾶ 

οχάςΗ]ά εαπέβαπ{ΗΗ ΡΥο 1 Ιπμ,ομα [ιοξεαα ος 

πο[ίγα {ε/ηροΤα ῥοείη» φμαΐι αά Ελα ΡΕΥΗΜΕΝΕΠΕ, 

Γάὔ16Ἠ {5 ογΊΠ65 "υα]άε εοὔηΠΙοΜΕΡάΠΙΗΓ. Ο)ἱρης 

υθη[θις «ἰεεδαίμγ [ογε"υ! {εΥ ΙγεεεηΙῷ ηπΩ ΡίΑ- 

ϱεγ(ή οἰμέ]ος [6ο Γ1οη6» ΙΠΤΕΥ Ἰλογιάπος [1/ἱαΤεή- 

ΜΥ, ἔσβµγου ὀῥάνίμομ. Εἶκε 1 Πρετίκα υἳ [α][α 

11Η 111 αρ: [ἱόγοσφηέ ο (165 [ήρίου ἆθ"υά- 

εἰοίηή]ς {π[ρίαῖ, εκ μέρη εοΣ 41 ΓπμμΗ]ες ε[]ε υἱάε- 

ῥαβίΗΥ, ἀάηηπαγί αἴ με γεί]οί» οάΙΕΥΟ Τεροη! 62’ 

ΥΕΙΠΘΤΙ 11. 

Ιάεπα1ῃ Νετοπο. 

Γηργιγιής 065 εΟΥο εδ! γοζογάώ(ο ογα ή, ζμοὰ 

ἀεεαπίαι [εΓαὲ Τεδογή τοπηβοτίῥη» : 16 εχαΙ;, 

Τεγυετο εσεπΙῇ εἰγομπμοἰμοπ δη» αππής, 

ζοπιάμος ο Ρετᾶει [άμμο 

ΟΜΗήΙΠΗΕ ΝεΥο Ρορμί σοη/οἱάπαὶ α[ά ρου 

πο [οά ΓΟΡΟΥΤοΣ ε[[ε ἀἰεεγεῖ, υηπίά(α {εη1ε- 

ία ρῆς υετ/ή1ν υέ εγε 1η, (4Π6Υέ εαρεγά:: 

Ἰ γης «πεκάμηι ἡιαϊγί ϱε[ου ἱπαρεταθὶ!. 

{4  μοά αεεῖαίε, [1ψευεγε ῥΥααἰέβΗηη α{μίπο 

οἵαμίο, [με α[ζατη πομμά(ηή εκ [αμ γεΥμε 
12 



ΙΡΥΙΙ. ΟΚΑ2Ό, 41ο 

Νησί Φέρὰ πολέμωιο σα λέων. να! δίο Τητὰ, 

Ὀλλυύμδύαις δλεροισι ραπ τοις Κνοτητ νομήων ̓ 

Αίων ον Τιδερίῳ. 
5 ο 

Λογιὸν τὲ πώς) χο Σιουλλάον, ἂβως μλο οσθᾶν τω) τήό 

πὂλεως γθο) νῳ σΡΕΣΟΗΧΟΗ, σσθος 6, παρο ντι ἀδὺ - 

νου όχἌσυχη σφα» ΘΑ όλεγεγὸ ὅτ 

Τοις3 πεηκρσίωνς ειτε ἑλλομθῥων ονιαυτ ή. 

Ῥωμα[οις ἔμφυλορε ἐλά σπίσιο, χὴ οὐ ,Ἀοραρης 

Αφροσάνα. 

Ο 6ω Τιρέειος ζωῦτα τεζῷ έπη, ὡς οἱ 60937 ουτα 

Φιέβδλε, χα. σι ο ολίαπδωπα(α μαρτείω Ἡ τινα έχον - 

ται ἐπεσχέψατο χα] ο ( οδυ ὡς 65 λνος ια ἀππέ- 

κρυε, ολο οῬέκριε. 
« . 9 4 ια 

ἑαὐπςον Νερώγη; 

/ 

Και κάλιο» οτί όσι ο η μνημη ώ λ9γί9 κἩ του Τι 
οι 

ςέθλον ποτε ααοενος ας κ ἃ πᾶτο, 

Τοις δε πποιηκοσίω». σόθ τε λλορλνων μασ ν, 

Ῥωμαίου ἔκιφυλος ολὰ σασις. 

επειδή τε ο Νέρων ο οαμιβούμδυορα ὤρσια,, δωμιὸ 

(αώτο ιο έπο 6 νθοιαθτε έλεγε, μεταὀροᾗεο ἕ έτερο» 

λθγίοΥ, ὡς χα | ΣιΘὐλλάον ὄντως ον, δὺ. ἔ ἐσ] 3 πᾶτο, 

Εθα ζρς Αἰνκαδών μυ] Έρκπόνον η γομονόὐσει, 

Κα ἐ 1. ὅπως, εἴτε κ] ὡς ὀήμθώ» ομαλεία π]ν) 
7’ Ἱ 

ππολλιρον, εἶτε χα] το τοτε πο τό ομίλου οιᾶ θ96ί (α 

1λά ᾗ 



420 ΕΕΔΟΜΕΝΤΑ 
παροντα θα αθεν τελό-τα]ος γὸ αν Πελίων κ Ἅπο 

Αἰνείς νονθρων έμοναβχησε. 

Αεκιαλὸς ὃν ̓Περωοῶν τελευτῃ. 

Θεα]νης δὶ ένα γα, ὣς μάοι τίς η νέτίρων α ἀπήσγή- 

. χα] ὴΣουλλανέ ος σῶ]θ9ὰ ἱρηχεναι ὦδι Ὀύτων χὰ) {αι 

έπη . απεμγ) ημονΦο ν΄ 

Αλλ οποτὸρ] Ίρω]ά, κυνικῶν τα βίοον απόῤτων, 

Ζίζωυς ἐθεγδουπου τεμ ιενος ὰ πυρ αλαραύσας, 

Ἑς Φλόγα πηδησας, έλθηἐ ἐς μακρόν Όλυμπον, 

Δ’ τότε πὸμθς δμδν, ἳ θέρην ρπον έδυεσι, 

Νυκτ/πολον ημαὴ κελομα! ν ρωα μόγιρον, 

Σε Όρονον Ηφα[σω χα) Ἡδακλή αἰακτ]. 

Ταῦτα κῶω Θεά λνης Σοὐλλης ἀκηκοναι Φησιγ. 

᾿Ζώσιμως ἱσοελάς [2/6λ. β.. - 

Μετα ὃ 3 στα νόσων κα) πολέμων «ησογαντων, ἔτει 
μα τὸν ο πολέως οἰκίσμιο) σπα Τθία χοσίοις πεντηκοσώ 

χα } δεί τέρῳ. λύσι 6 ρόν η | ροεστα. τῇ) καικῶν ὦνο ο 

5 θὐλλης Θ 6 λομλλόη Ιός εἰς τό το τεζαγμένοις 

αἱδράσι ζις Ἀξησμοις αγερό-λησαι παροκελθήσατο π 

3 λοπων παιβήσεαθαι 6 ὤ καχον, Ε᾽ ὁ ήσαν ΑδΗ ο 

Ι Ἱρρσιφονη ώς, αλα ζητήσαντες τὸ τον τὸ- 

πον,Αδη χα! Περσεφοη! κτ «ῶθθοταλ9ΕΥ καγγηισαν, 

Μαῤου Γοτίπου ὢ τέταρίον ὑπα]ά οι” χα) τῆς ερερ- 

νέας (νπελεθεέσα τήν, ἑππκειδμων απαλλαθλτες, 

τὸν αν οκιδῥυν]αν, 9) ἐχατω που χείνλνον τὸ 
Αρείς 



5ΙΒΥΙΠΙ. ΟΚΑΟςΟ. 421 

μὲ ΜΥΣ εἴαῖ: αγ] ν[πηης οκ [μή] Γαπηβάνηηα 
αὐ. πει Ρτο[εεία ϱγ 1, γεσηαδα!. 

Γ ΠεἱαΏΙς 1Π 1ηοτῖε Ῥετεστ]. 

(ε/ογήι 1 ρεά σεηεΏΜΡεΥ,υϊ ο μ1άαγη ηἱρί ϱΧ 

αγηἠ]αγίρηε γεῦμΗΗΣ , αἲἲ δ1ῤ}Ι]ά φση; ες ο γε Ι[ία 
Ρικάἰκή[]ε: ΕΙ οι ἐρ[ο; ρεγεξ/έάήηες υεη[γομίοεξ 
«4 υῤι ία Εγοῖές (πίζος ἰοησε οΡείήιΗς ΙΠ16Υ, 

{2εγ οσα ποῖα ]ομὲ γΗΠΗ1 111 [οςεπά η]! ἴσπεηι: 

ης οΏ1Π65 ΜΟΙ Φ Μο: ᾗ'μέΣη υΕΓΟΗΛΙΗΥ αΦΥΟΤΗ2Η, 
ΛΜ/οζήμαση”η, υῖ Μμεο, Ρἱαεα(Η βεγοα ϱΟ/εηΤόΣ 
(οπεε[]α. ἰαάκαε Ἰ-Η]ωπο [ες ῥγοΡίπᾳκΗΠΗ. 
ας φμἰάανε 1 βέάροπε εκ οἱργ]]α [οαμά/[[ε 

| ῥγκάἰζατ. 
Ζοίμωις ΠΠ. 5. 1 . 

Φοοάηγα ῥας ππογδής σσ. Ρε] ἐπσυμεμείρης, 
4Ἠπο αὖ υγῥο εοπάέζ [αργα ΓΓΕΟΡΗΤΕ{ΙΥΊΗΥ2 φήΠ- 

(ασε[ιο [εομμάο, Φεπαίς 1]ς [6 πια[ν [δεταγε 
εδ Ι]Ιηῆ οΥαΟὴῷ πυοἱεΏς: ε05, αὖ 40: ρως οιγά 

Ρεγεπεβαι, ογά οί οο[μ[εγε ᾖη 11. 1ἱ]ὲς πιαἰή [ποηη 

Τουε η ἰαμείῥη», [1 ΠΡΙ! ο Ρ γο[ογρίπα ΥΟΥ1 

αεΤα [εα[[οπε :Ρετο μμ ἰο0μήὴ Ι)ΙΠ Ρατ! σ 

Ῥνο[ενρίπα, σε 111 [νεγαμΕ, Γ.Γ οσο ΦΙΑΥΠΗΥΗ 

(ου. ἀεάἰοιγημί, ὅ Ρεγα ξξο [αεγο για[ν υγσοπῥη 

ἠβεναι{, ΥΜΥΓ45 αἴαΠ1 ἄὐ[ΟΟΠΔΟΥΗΠΕ, 1η ΕΧΙΤΕΊΊΟ 

(11ο λ{αγΩο α[ἰομδὶ [τατη. Ἐοάση [αο/βεῖο 4 ᾷ 
δὲ ἡ 



{32 ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ 
ἔρρης περ]εζζο, Φε ΓΥΓΗ5 αά μοι αμίάευῃ ε4- 
{ο αεοἰά[]εηε: Οἐἱαμίαημε ς μση[ίης ἠμάοι γε- 
1ο ά1411. ]αξΐος [ος ἱώευι πιο ].. (επ[ογύπο, σσ’ 

Δι Α{απιίο Γμε[ῖο (:0β.έπε μία 1, «ε[ογίπο, 

5 ς:. δαὐίπο , ΦΗΗΥ2 4ιάμες αρίτο [εσευ ἰμάογή 
εκρο[Μ[[ε,ας τε ηρης, 40 Τ6ΙΑ [40Υ 11 [Πεγήναϊφμε 

εα! ῄ, εἐασμ]α ορογεεγοί, κ Υ. υϊγ, ἄἂ 4105 οἵᾶ- 

Ομίογ οΠΗΠΟΥΗΠΙ ον οαία Ρεγπεξ, ἴπΗ6- 

[ρα ῤ 6/8. 

Ει ροῇ: βαιςα. 

ᾗΓαμ1εηῃ 65" γεαρ/ νεα ήβας ε[[ε γεάαης, 
σα δρα ο 4ο {11 σ1/εἶαήὴ  οά πε ος 

εἰἱά11 ἄδ αἰί]ς ε[ὲ γοἰσμ. 
ο ϱ/11 [οηρϱ1ΙΜΗΥΗ υΠεΙ{ ΤΕΡΗ: ῥουἰπίρης 

ᾗ ο αἱ ΗΜΟΥΝ ΟΡΛΙΗ1 ἆεεούῃ οἰγεμ μι ἠήράς: 

Λσποτ [ες Λοπάπε,ὃ πο υα[άε οὔ ἐμ][οαγή εογ, 
Λ/ΤΕΥΙΟΥ [1 ΡΟΥΗ1Η ο114,αῑ]ς ζμίῶε ἱηποΥ α δη 
ᾗ-τ [αυτα [αοἶά {η εἄρο αά 1 1βονν (γηήλέ]ά11 αφ, 
}Ρ] αγέᾖήβίππα, Πο: 0 ήάάο ΤΙ Τά {4βεΓΜΕΛΕΥΕΕ, 
δοἷο αξ[εοπάεπ{ο [1α11 ὕνεεηᾳ. ΓΠίο Γαογήβεα!ο 
ΟΙ - σεπεγα γα ρρ Γατοῦ 4θποι ὅ οάργα.. 
(Υρα1 ῥοἤβας {Μπα Ρἱαζ1Η1ο 
1 μεηρεγα βο[ῇε, υὲ [ες εἴτ. Ἡοσιημε Γεγγά 
{εγαςΙΡογΟ σσ" [5 λα τοι Ἠίσχα. 
απάϊάΙ Ηγἱ υεγο ού; αἱ αγα”η ο πΥ 

Ὡς | 
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Αρεν7 πεδία. (ούτής ὅτα Ὑθόνον᾿ της θυσίας αμελελί- 

σης, «λες τίνοὺν συμιπεσόντων πο Ουμιίων., αλέγεωσα το 

τζω έορτην Οκταξιωνὸς ο Σερασῦς, πφο δελ! ἑαῦτισαν 

ρλνο όντων υπα' τωνλήκίς Κενσωριν! ο Μαβκου ΝΑ - 

λίά Πομλία, τότε δὲ Δηκκ Κεισωρνε κο) Ταν αι 

ὑ, τον ὁσμιόν Απζη Καπιτωνος ὀθηγησαμθωώ, ζω 

χερι καθ ὃς ἐδει τίω θσία) λλωέαθτα) τω θτω- 

θίω) αλαλθέώαι, η) πεντεχαδεκα α)δρών, οἳ σα Σ δ- 

ςὐλλης θεσφατα φυλα ην ν ἐποί Ἴ9ησο)α)ερθ-)ηΙσαντο 
'. 

Κα] μες βροα. ο. 

Ως αὐ ὃ καὶ τα κά ος κγ κάτω! ὀΜ” ρότα ἐὐ) 

πισιύσωνδω , αυτον ο ραλσομοιτ τον 5 ΙΘυλλης Ύξη- 

σον, δη (9 ημῤύπαρ ε ἕτερων αθόμωογμένον 

Αλλ ὁπότὸρ μβκιρος ἵκη η λάόνο» οὐ Άρφποισι 

Ζωής, εἰς ἐτέων ἐκατο) 8) νκα κώχλον ὀδούων, 

Μεμγλαδαι Ῥωμαὴο χα] άμαλα. λήσεαι
 αυ υπὰν, 

Μεμποαι (φδε πλύται , 9ποῖσι κ2ῤ ὁ αουγώτοισι 

Ρεζν ον πεδίω ωρὰ. (Θυμθβιδὸς ὠπλείο ὕδωρ
 

Ο στη ςὐνοτατο, νὺζ δοίκαι γα) ἐπελθη, 

Ηελία κρύνψαν γζος ἐον «θώος. ἔνρα, σε ἐρέζψ, 

Ἱερα πὸμίορρηις Μοίραμ Ὄλριαν τε χα] α]γα 

Κυανέας ὅτα τα]σο], Εἰλάῤηας ων 

ΓΠαιδοτοχοις λυέεοση,ὃ ὅστη λεμι». αώθι ὃ ΔΕ γα 

Πληδορδόη 1) Ῥίθροττε αἱ ιό ἔερ οἱ το ωέλαμα, 

Ζλά» χ9ι ζώροι δὲ Διος ος ο ον ἀν τοι 
9 

Ώὰ 11] 
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μμ μηδὶ σπα νυκπή. δαοῖσιὸ «Ελνίοίσ 

Ἡμέθιος πελετα! Ὀυέων ὅστως. ὦ ὡς 3 κ) αὕτος 

Ἱερό-ϕ δαμαλάοτ τε. οὐς δέμας αγλαον Πρνς 

Δεζασων νὸς. αδὰ σό; χα] ) Φοῖθο Απόλλων, 

Οστεκ) ΠΗέλιος χιχλήσκεται. ἶσα δε ενω 

Θύματα Λαζοίθην, αφδδμθμοί τε Λατίνοι 

Γααιανας, νούροις κούραιρί τε νο έχων 

Αβανάτων΄ χελεῦ 3 χθρα! χ»62) αυτα] ἔλοιο, 

Και γὠθλς παίδων Ἄρσην σαχος᾿ ολλ Σπ 

Πωτω ν ζωογτων οἱ οἷς αμφιθαιλής έτι Φύτλ. 

Αἱδ}αμωυ ζ4γλαι δεδμμιῤναρἡ ἠαατικείφ 

Γιοξ ΗΠρης ανν βωμῶ αρίθιμων ἑφριοώστα, 

Δαίμοα λιοσέοβωσαν, ἁπασι Ἀλήμρτα δοιώαι 

Α νδρασιν η δε γωαιη μάλισα 9  θηλυτέρησι. 

ΓΤαύτες ἡ 2 οἱχοιο Φερέαβων ὅοσα, ομίζν 

Εσ] δεμις νητοῖσυ, απαρχομᾶροις βιώτοίο, 

Δα]μοσι μειλιχίοίση ἱλασματα χα) μακάρεοσν 

Ουραμίδαι.. (αδε πλρτα τεγνσαωθισμένα χείοῦΏ, 

Όφρατε Όήλυτερησι χα] αλδραισιν ἐδριοωσιν 

Ενθεν πορσέιύης μέμγή λος. ἥκ(ασι ο έσω 

Νυζί τ έπα σσωτερησι θπρσεπ]οις ολ θώχοις 

Γαμπλοθεάγνε. ασουδη. ον λλως τε μεμίρθωι, 

Ταύταώτοι 9) Φρεσιν] ἦσι αι | μεμφηνῆνος «ϱ).. 

Κα (αι πασα ϱθων [ταλη χα) πασοι Λατίνη 

Αίεν ο ) σκήπηροισυ υ υπαυχενίν ὅνορι ἔζ 

Κα!πα- 
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ΓὨεαἱςϱ, Πο” ποζῖε. Γ}ή: πάπιηε η 

. Ὀμηπης ε[ υιέΗ1γ]αγΏ Πποάµ». Εαάξ νεγο Τάἱοµς 
Λα ζζεην ΑΗ. ας ϱοΥΡΗ5 ΡΜ [ηπομῦ 

αρίαιοπρίηηι. 4 ἰεφμοφηε Ρβαύη» «4ροῖο, 
Ομ! σσ" δοἱ υοςα(ΗΥ, Ρανγία Γεαρίαϊ 

Φασγ/οἷα [ιαίομα βίήμ.. (πιαβίεφμε Γαι]πί 

Σάπώ ευΙηΡΗεγῦ ῥμεμημει ἶη «ρε ὍοΥ/ΕΠΙΗΥ 
σηηιογίαῇ.ΓΕοΥ(Η11 αἩ1 ρηεἶἷώ ορονἩ {ρ/[α βαδεάτ, 
τι Γεοή/μηη ΡΗΕΥΟΥΗΖΗ Ἡ λαο ογᾶο: [οὗ ο. 
Οπή ν{μΕΕ1ῇ : ο υήσ,-υἶγεε αάβηε {1ἳ ϱοη”. 

Γι {ΕηΗρΙαγκηι εορμίν υἱπέζως, ἆίο τ]]ο 
| Ε/εχο- «Φεπή {ηποπί ἄά ἄγαΥΊ οε[εδγεηι [εάεμὲες 
ο ίμα [4ρΙΙΟΡΜΕ, οσπ{ δρ "υοία νι ῥευβάαε 

| οι (ὔ7' η ΣογίῥΗα πα ΧΙήΛΕ νέο [εηημῇς. 
Ο/Η 6 αΠμἰοή1 6 ἆοή1ο [εαΠΗ, θΗάοΗηη Με Ἴεγε 
| Γ εε6ί ΠογΙά]ος [οὐμεπεες υἶνα ῥγἰπηδίας, 

1) θοπίσμὺ Ρἱαζαγείηα σσ’ ῥεαιὴ 
(Φ αἰε[ιῤη». ο οΠἰα ο ἱαία ἱαεθάῇ, 

Τε αηι εηηύπό φήαήη υἱγίς [Δ6τ] αι επ δως 
Πορ γ ες ΠΠΕΥΊΟΥ. [2 ἱεῤης υεγο ε[ξο 
Λου ιθησφμε εγεῦγῷ νεποταπαῦ ἐπ ῥηἱμὐπανίδη» 
Σγεηκεπς οσο. Γ6 αμΕΣ Γενί ση υπ] ΓοἙά ΜΥ. 
κε ϱδί ἔη απἰη[ο 110 [6ΠΗΡΕΥ ΠΙΕΠΙΟΥίΑ βςΤΕΑΠΗ. 
ΕτΙδί ομαηής εεἶ]ρ [ιαία σ0’ τοῖς | α1ἰπά 

| Φερετ {ο) [ερηνή 1 βάϊωμ ἱμσμιη βαθεβίε, 

| 
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Έτ ἱτετάπῃ. | 

Λ{αχοπις ἱΠΙΤά Ἠ1Ηγος ἱπε]η[ο, ήν υἱζέ- | 
“145 ο[Γεγεδαι, 69’ εχ{ήρίοος ἂε ῥεῖ]ὲ ομοίην ο0Η/Ν- 
ἰεδαι, {ρ[ο φνοφιε διὔγ ή ογα ην ῥομε[ισαι. | 
ΟΗΕ τερετή[[εί οΓσμίμπη, φμο [ςΙβεαΤεΜΗΥ» | 
2η Γεν έ[]ε νους ή! 44 ῥεγηίεη Ρβορηίι Κοσμά 

[ρεζζαπεία ἀεβσπαγος, 'αἱ(ογα ΙΙ 1πογ{ε Ρεγίγεε: ες | 
ΓΟπερ/ο ἰὰ 4εαρίεδαξ, 4 ψα[1 αμ] Άογιαήη ΑΦΟΥ | 

{ος, θ1ή1ΦΗεεαβεγεκοσΠαπίε,ῥγορµ]απτει,. 
Εοάεπι Πδρτο. | 

«4οπβὶ φμίάεηα [ρε μαἰγαγὶ [ηδήε σι βε- | 
Τ6ξ, “υἳ 141 υγὸς Βγκαπίμα ἑάηίορεγε εχΕΥΕ3 
πεγ]Σ, υξ α [ία [ία ο11 βας, [16] οἱ οἱ μα ίεία , [18 
71ασηϊμά(πρηχ [ρεέΐες , εοπραταγἰ ΡοβΏ; ΜΙΑ | 
ο ΜΙ ΟΙ Πλάἱογίδη; [1 σε ρ[ιρ ΤΠΟΥΕΠΙΕΠΙΟν 

72Ε[ΙΟΥΕΥΙ αἲὶ [ογ/Ηά εφοέία, οαίμηη [εγίε, {η μα | 
εορί(αξίοπε ἆμηῃ ἰπηργ]άεηα υΕΥ[ΟΥ, Ημ] βή/ο- | 
Τ4Υ32 ΥΙΟ Υ1ΘΜΙῇ; 600" οΥ 4 ΙΟΥ εοἰεζδίομίδ | 

εμµο[μή, ὅσ εχαἑᾖο Ποπ Μ[Ιο Γεπιρογείῃ βας σε {1 
ἀμῥίαμίοπε: "οἱ. απά ΕΠΙ Η ογασι {μή φΜοβάαηε | 
ἱπείαϊ, φοά Εγγίργαα δἱργίία , υεί Ερίγοιίοα 
Ρα δομή ε[[ερενβίρογειμν. ναι ὅ {ββες αὖβα-ἶ 
τα ΠΜΗΙπε, [ΕΥΙΜΥ εάλάί[]ε 0η 4ἄ οἵάςΗ]ά: ομίρης ] 
{γεεμο ΛΝΙζοπηεάες νο [έμς, Φε εα [1ἱς εκ οοηΊ- | 

Τηοςᾖς ἐπτουργείαγεί μη, ἠογίαιμ, άπια ῥείμηη ρα” 
ἐπ] η -- 
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| Καὶ πάλι. 

| Μαξόντίς δὲ ολαποχλ εἶσαις έαυ τον, δη τοίό ἑερία 

| | «ερ γαγε, χο το ἱερφσχοπτων σζθε της τὰ πολέμου 

| τύχης αλαπυῥώετοα] (ὃ Σ16υλλην δλερό γάτο. Κα 

| η θεσθαζον ἀ ρῶν σημαῖνου ὧν αὐαγκη τον ρα βλά6/ 

] ον ῆωτα Ῥωμσίῶν, οκ ῷ  ουάτω σῬιπεσόν σπθὂς 

ι έαικς ς Ὁ λοιπον ἐ λα μίδαγεν : ὡς δη ιά ἐπελθονις τη 

Ῥωκω χα] (ὐτάυ ολ] ανοάνδυσις ἐλά αμκζυφμλνος. 

Τῷ αυπι), βιδλίῳ. 

Και μοι πολλαχιςἔπηλθε  αωμαίσαιμτεως εἷς (ροντο Ὅς 

Βυζαντίων πόλεως Ἰοόημδυνν, ως μήδεμίω θηίω ές 

| ὁδιημοή ία αἲ ἢ μένος αυτή ἡ ΦὈ Ας διλεοθαι, ρόβ- 

ῥησις ο θεών σοδὲ μία αξι της εἰς αμείνονα, τυχέω 

| αυτῆς ζαδὂσεως ὧν ασοδημᾶμ αἰιθρώποις ἐδδ,αγ. χα) 

ζωτίω ὃν πολλὰ τζὺ ἔννοιω ὧν πολλαθττε βίολοις 

 ἠσορίχος ὃὶ ὁ χεησμδν. σεζωάγωγας ς αλήῄἕας, χέόνο τεον 

πα) «ὖδι ρύπων Ὕμπο ολ Φπῤρήσας, Φέτυχον μολις 

λε’σμῷ τίγ{ » Ἂ πώς ει) Ὦ) λερμδύς ᾧ τῆς Ερυιθρα]α, 

ή Ἰ φαδιοις τη της Ηπειρωτίδὸν. ο αυτή 9 Ἄνομλρη (οἱ τ- 

λος, ὀλιδεδωκέναι) θησμοιό λέγεται»: ῴ ο πεποβοτα 1Νι- 

 κομήδάων τον Πρθισίν , χα] «δος ὢ Ὁ δχεώ λυσιπε- 

πα ἑρμέωθίωτα, πόλεμο ἄρθιαῦαι πέος τον πατ τᾶ- 
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6ο Προισία», Α“Πδὰφ στειοΆυοὐ. ἐχὰ: 3 λόγιο ἅ ἅτως, | 

Τετ ὅ Ἄθγον πουτα λα, ὡς εἰπόν, ὑπεμφα]νον ογ- 
πως , χα] αμίγμμασι λέγΑ ( πε ἐσοκλνα Ββιωοὶς 

«Φλ ας πὸλμ ο, μή | 
Αυξήσεις δὲ λέοίζα μέγδμ, 2αμλώιωχα, δΕΙΡΟΡ, 
Όςποτε κ σε πατοίας κειμήλια 1 θαν 
Γαμα» δὶ αἱρήσει μάθω ἄτερ. σσ σεφημὲ 
Σκθόρεις τίια]σιν ἀγαλλ ρα)α/ µαλα δηρον, 
Εκδ οφ δλών πεσεν᾿ οᾗ κιιώες αμϕίς έχοισι, 
Ἐνησεις δὶ  γδόντα λύκν γαμνῶιυ υχᾶ, δεΡΟΡ, 
Ουδὶ έθελοντι }ὸ εἰ έίσω απο ) ζνορν αυχένα θήσει, 
Δή τοτε βιθιωων γα)α) λύκοι οἰκήσοιστ, 

Ζζωος Ὀλαφροσεύαμι. ζαλχο δί ζππθησεται ὀρχη) 
Αιόρασυ οἳ Βυζωόοεὶ έδὸς κτδµαιταοισι | 
ἸιεμακαρΕλλήασοντε,δεόκ ία τείχεά Ταλο[ρον, | 

αν πίαισν εφήμαῖς | 
Ἡν λύχος αἰνόλυκον ρηξὰ κα τερής ὑπ αὐαγκγὲ. 
Οἷμε γὸ εἰ εἰσασί τε τόμ να/οντες ἔδεβλον, 
Ουχετ! σιγήσω πα ϐ9ς γόοΥ, λλ αἰαδείζω 
Αθοινάτων λογίων  Ογητοῖς σημ αοιδέιώ. 
ΈΘρήοα χω αιῤγα πημα, χος δε - Οὐχέτί τηλοζ. 
Πείεα παιδα κακο --- χα] τήδε Φέορυσα. 
Τροχὸ παρ ἠπτίρου πλ ραιςε ἐπαοσνται ἕλχος, 
Και, μέγα οἶδησει χο ὸ 3 ῥα” να) αἱμορρήσει. 

ο... 

ν αχ 
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ὃς Ρο Ἰεαι. ΕΙ αµίεύΙ ογαΜηηι ο μ [πο ά), 
ο ΟΥοχ ΤΡΙ αεεἱρίς υΥΘεύΗ {ή ομἶδης, (11δ1]δ, 
| 4μσερη Όεγο {οομέ μη, υπο -υηρμίρηδ,ῥογ- 
[ Οι οἱ1ιομεβίε ραιγίῳ ργειἰοςᾷ ρε[ιεζΠίε Γερίο- 
Τι ΓΥάΥ1 446 εαΡ1ΕΙ αὔ[ήνε ᾖῤογο, Πέφε τέαῖο (Π4, 
Ἱ δεερι/ετὸ βοπογίθη» σαΜΙΓΗΥΗ7Η «άγιο οἷέμ, 
ἕ ὁεο εκ [οἱίο ο: ΗΥΗ ΗΗΡΡε εαπες υπῷοῥαδίτᾶε, | 
ἵ ΛΙομεβῷ «υογο οοΥ {6 {/) ἱμρή, υηεμησηδ,άέγή, 
| Λ/ο «υοεπεί οπή {110 μὔ μσή ΕΥΙΟΘΙΗ 1111168, 
(εείμής ΒΙΥΠΟΥΗΙΗ ΙΟΓΥΑΗ [πρ] βαβίαδΗΠΙ, 
᾿1ομή οοη/[0: ή1ΟΣ. 44ΟΥ ΡΟΥΜ ΠΙΕΙ Ιπηρεγίμή1 αἆ 
ήτο», φἱ Βγζαπ) [εάνα ἐπῤαβίγα. 
Του [εκ ΕΙεΙΙέ[ῥοις,ὅσ ἆεο εδάἶγα πηαηία υἱγογή. 

------- μίηο μι  (ποεθβίατο. 
Όμαῃ [πρη», βουγεπάι» [ἡβμο, ΜεγγεβΙΕροΓ 6Η: ιο, 
Λ1ε Πα/η(6 ΠΟΥΜΗΙ ΥΠΕάΊ Ιπεο]εηέος [εάεη.. 

' Λο απερίζμο [εῤο ῥαιτῷ απἰπήε, [εά ο[ζεηάαηη | 

| 1 ηλλογέα [1 οὐ αοογή πο Υ{α[ἱῤς ἵη[ισπε (4ΥΗΙΕΗ. | 

Τργε[]α υΜΕΥΟ-εΥῖ [η σέης 14η, Ραάγέη 4161 ϱἳ 

0η αρ ΡΤΟΕΗΙ ἐ[. 
Ἴ 

Ἰ 

Γπεερεῖς ΡΝΕΓΗΗ2 ΠάΙΜΠΙ ----- ὅτ ῥηε ο εν: 

«4ΐρεηηι μχία (οηΕΙΠΕΜΙΑ [α{6Υά ΘΥΗΊΗΡΟΙ υ]15, 

᾿ Εεναἰάεαχε[εεε,οἶτο «ΗΕ ΗρΙΗ «ζρίπο απαθή, 
;οςογάς[ηή ο1η14.. ΡΤοβε αἰκεγίήα , ΤΕΝΕΥΑ 

| Φεβισηατ,οὔ[ομ ή νοείῤης ὑποίοαε εΝεΠΕΜΙα Ρί- 
| 
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ο, | ΕΡΥἨΗ6 ηλα[α ΡΥΟΡΙΕΥ σἵαε (γ{ῤµΤοΗΗΗ οπή, μά 

| [η κμιΗ 1επΡοτίρης ο 'πηρο[ιίά [πεγμμε: 65’ ἠΜοά 
ΙΗΡΕΥΙΜΗ2 εἶ[ο “υ6ΠΙΜΥΜΗΗ ε[]ει αά εος 

{στου αμ Ὦγζαπιὸ [οὐμηῃ ἱπβαδηαη!, 
Ομοά αμίεηι [αμ Ίο Ραμεῦ ἐπιεγιεέῖὴ ο 

μα ῥιάϊέἷα [4εΥα1Η, ΕΜΕΠΕΥΙΗΙ : ΠΟΠ ε0 αμής το- 

4εαῖ, ἄε ᾗ ἆε γε θΜαάαγη α[ά υαι{ο ΙΙ ῥος ᾖο- - 

ϱΜαἴΗΥ. πα) οσηηὲ ΓΕΠΙΡΗΣ [2εο ΡΥΕΜΝε 6[ξ, Ομὶ (εη--) 
Ρεν’ οχί[1 07’ οΥΙΜ. ωἄτφμε Άιος Γ/ΥΗ ας ΤΟΥ 

|. 

| 

{ | 

1ρ[αΥΜΗΗ ο/η Τά Η1ο(ΙΠάΠᾶο οοἶ]εφὶ, 0μοά ῇ μὲ 
[ . 9 3 ς 

συἰ( 6Η έ[ε α[ίά ὉΕΥΡΟΥΗ/ΥΗ ΟΥ 4ο]! Γεπιεπε]α ε Ρε | 

16 [6 ᾗο η]]μά αςΩρία! {1ο0ςβ, 

Ῥιοεορί!ι5 Πδ,τ.ιάε δε]]ο (σσεεποτήῃ. 

᾿Κουιαπή ἴμης Λίμα εαγμηίπα γεογάαη(-- 
ζω, υιό ΤΕΠΗΡοΥΙΡΗ: ζεκαπία ία, (γα ᾖοεο 

γε 1. Εεγεαί επἰπι ογάςμ μη 1]]μά, αιιοἆ αμᾶ-, 
ἆο Αέῑπῑσα ἀειίπεβίευα, Μιπάας {1ο επ] {6- 
ππΐης {ητεπβ]ε. . 41 σγάζμμηεποη ος [βσπίβεά- 
δα, [ε ομπε [μβήμηκ[Πες, απο ἱτετᾷ {αῦ Ἐ.ο-- 

παηϊς Ίάργα {ατυτα ε[ει; εἰάγῃῥος αάαἰα{τ, 
αποά εἶης εαπι αἱο πιηπάης {πε ροίτατας, 
ὁ]ς επα αἲ, Ἡ ο (ΜοπίΙηιυεγο ϱο[ (πού 

1. αἲὔπογΗΗΑ {6ΥΥ1ΟΠΕ 14611 υα[οε 4ος Πα μς, αγ 

ῥεγαβαπΕΗ ἆε πΗπο οΥα μία ε[[ε. 
ΙρίάεΙη. | 



ΙΡΥ1Ι. ΟΣΑ ὂ. 5: 
ο. Ὁ 2] Τζιω πό ἐ ια Ῥντω) αχ) (6) ές {ζ σ άν 

(Φώτα Φόρων βα ρύτατα χα] ὠοη δρχ {ψχέως ὅτα- 
(Ἴσεται 

αι οἳ Βύζαντος ἐδὸς Κτὸμαι ἐπαίοι στ, 

Το 3 ὃν χξόνους σόο ο ολίλος (αι (ας οβῥηλέντα ὅκ- 

ε Οσα. λαμθανέτω τ τίς εἰς ῶ σι ἐ ἕτέρα Τ]νὸς λέ- 

ήν Τόιοχῶ νο ὀβρησι πας ὃν ὠ ένο τη) ὃε τω βραχὺς, 

αεί τε οντὶ η ) ἐσομδνῳ. (ωὺ (οιὗτα δη ον ου έκ. τε τν τὸ 

χρήσιμα βημάτων, ο οσο τν ἀλλβαίτω ν ἔτεκμή- 

| οαμζω. Είδε τω Ὁ Ὕθηδυ ώ κος έχψ δοκς, (θιύτη 

μόάτου, 
β 4 ι ι - ο) Π 

Προκοπτοςίστεια α ὦ Γοτθικῶν πολέμονγ. 

Τότε Ῥωμα]οι ανεμγήσησαν αἱ ΣΙΘύλλης ἔποις ορ 

«δδμμον ὁν πω 9ρή γζόνῳ, τέσαν νοις ἐδοζε ν). 

έλεγε λε ὄ λόγιον ολο ὡς ηγίκοι αὖ Αφθικη ἕ έχλ- 

ται. ο κόσμος ξιωῶ ο νῳ ὀλήται. τω μὴν τὂι λεη- 

ςἠθλον, Μ τότο ἐδὶ ήλου᾽ Ἅλλ ὑππεμπον, ὁτὶ δη αὐτὸ 

Ῥωμαίοις Λιθυγέ ες” α)κ) πὅτο ή, οτὶ Ὅπες ὼ ῶ 

παιδὶ πολόται μοιωδὸς, λέγὰ γὸ λώδ' αξρίσας Ἕρρτα 

σι όΆσα ϱν ὈΝὰ αμ. δ]ασ. 
Επεί ὃ 3 Όσμιος τη Λατίνων Φωνη ο µθιιῤδὸ6 δεώαται. 

Φοντο ἀμὶφ τα) χόσμιῳ Ὁ νο) 



421 ΕΕΚΕΑςσΜΕΝ ΤΑ 

Καὶ αὖὃις, 

Εν μλο τη Ῥωμῃ τἍό νες πατελκίω, τ σύλνς 

Άγια ελύφερο», ἑλυθαζο (μοι τον κἰνδσιωον τη πο--, 
λφά ανό έςτον Πέλιον μέδα 2 ημλοθαι μό µονον᾿ νθνα] 
δρ οτε βασιλέα, Ρωμαίοι κα(αςήναι ἵωα .6έ ὁ η 
Ὁ Γετίκὸν οσον Ρωμ λοιπον δείσειε. ΤΓετικὸν 
ἔθγου Φασὶν {ριὰ Γοτβοις «0. εἶχε δὲ | λδονῶ ὡσδὲε΄ νι 

τἷηοί κδζεκαι (δενυω. καὶ χα τενησι 5Ἡ 20 σο εν πιηυ. Ἔτιι 
ου πα πτετα, πεμ/ῶτου δὲ µέεᾷα τὸ τον Γέλιο ἡ [λωθλς (πο 

) οἱ -μὸρ ὅ οτί Μαρία ἱσαμλύνὴ πολιορχία κατ Ὁρ 
λαέ Ρον, αφ ἕ δη πεμπ]ον όλην δυμθα[ν ο) | 
οἱ δὲ, ὅτι Μαρτίου Ως Έτον ως» τὴ τής Νεμα [δασιλείας 
ονόμιζν μάψα. ὁ οτε δη Ῥωμαήοι ἐ έ6 δέκα μδιρας ο | 
ιν θλιαιάς κό. ὄουίνν ο Πήλιος τε ὧπ -αμσε) Κωτύ- | 
τν ονομκ ὅ ἕετο. Ἅλλ ἆὼ ρα ὄυτων σσσὲν ὑγιές. οσο | 
9ὸ θασιλάν τοτεῬωμσίοις κατε Καν ’ πολιορκία ὕσε-- 1 
ον λΦλυγσιαδαι ιν χα] αὖθις πα τῷ Γοτ]λου 
Γότθων ορχούεέ ἐο ἴρις ομκοίους Ρωμάν χινδειω6σοιν | 
0) ὡ ὣς μοι Ο ζοἶς οπια εν λελέζεται Άθλοις. δυκό | 
μοι ν(οὐ Τζιυ δν τζω βαρθαβων έφοδὸν κα /]ζον 

Φηλοιώ ̓  ὃλλ ἑτέραν τινα ἡ Ίδη ξυμιθώσαν, πε | 
ποτε ἐσομδνέω, τΊν γὸ ΣΙΘύλλης λφγίων τζω | 
νο(α) «σος» τὸ έρρου σι αλ θρώπω οἶμοι αρα. 

τι ἐ{). 
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: Γιἆ σι. 
ΤΗο 5" Ραιγίο) άανα διῤγία αἰζέα {η 1ης. 

ἄἱμηῃ ϱγοεγεδαηε, α[[ογάήήες ααά ᾖ[μηη υ[φμε 
ΙΙΙ στο, πεεε[[α- 
ΤΙΣ Ρο/εα,υϊ ΠΡΕΥΑΓΟΥ {1ης Φ1Ρία7Η ΚοηΊάΛο- 
ΤΗ73 εχ/έα1, 4Η «ἱού1η λογια πι] (οίομηή 
ΕχΕΙΥΛέ[οε). (ο Ισ ή Φ10βε («οἱ/βοΥΗΗΗ ϱί 
ΓἱοηΕΣ) ε[[ε α[ΗΥΤΛάΗΤ. [έᾳ «ΤΟΠ /ετεδας οσμή: 
η ΦΗΙΠΤΗΥΗ ΗΟΠΓΕΙΗ «ΗΤΕΙΙ α [η θαηΗ [ή ζμη 
[[ε, σμεηι δἱῤγ]ία τες βίς ΤΕΓΥΗΙΗΗΗΗ Ριακί[[οι: 
{471 Φα ΠΑΥΠΙΟΥΟΗ(Ε οὔ [ον] [Ε οἱμίτα εαρίᾳ, 
Ρο[ἑφεενα [έμρ ση ἱμίαρ [ὐ[εαΜΙΗΥΥΠΕΗ(Ι: 471 
επἰά αηία Λατ απιο Λ να Γοπριζή γεσηή γη, 
ΡΥΙή1ΗΗ ϱὲ (ΗεΕΥΕΗΕ ΟλΕΓΕΥ1:ΦΗαΠάο [οὐ [ίορὶ αγά 
ΛούιάΜος Πηέη[ρης 4 εζεή1 ηηη» ομαδας, ὃ ]μ. 
ἔ ΟμἰμΙς αὐ ϱὗ ἀἰοεδαίμν. Λο ἐά)ο εὔμο- 
Φ16{6Υ ἱκοηἸα/ ῥωοςε δἡ γα ποστ] ίο [οππίεδας, 

. θπαπάοφμἑάεα πες ἠπιρεΤαῖοΥ ῥής ϱο ΡΟΡΟΥΟ εγα!, 
65’ Ρο αΗρηη: [οὔμια οὔ[ράΐο (η, ὃν γαν[Αηι οἰμέας 
ε[[ει, 1 ου]ᾳ (σοιβή 1ΠΡΕΓΙΡΑἨΕΕ , η ἐάάεγ1 ἆῑ[εη]- 
σαἶπα γέοσ(γα, υἳ {η {ο μοηδης οἱαη). 7ου ϱμί- 
εἶεη ἱ)άἱοἰο ΊοἨ ῥαής ὮαγγοΥ ή [πΟΗΤΙΟΕΊΙ ο- 
Τα(Η)Η ἀθλοίααι, [ε αίαγη ΦΜαΠάά αΕ ἰά11 ρηά- 
Φγέβά, αμὶ α[ἰ(ῇ [ηγά. πᾷ ὁ2γηογή οΥ4ΟΗΙογ/ς 
ΠποηΤέ 4ΠΤΕΥΕΙΗ σε[ἑαγ 4βέγίγο βουήη! 4ΥΡΙΙΤΟΓΗΥΙ- 

{ο 



4 ΕΚΑΟΕΜΕΝΤΑ 
Ροβιμήε. {η εαμ]α ΓΕ (να ἶάπη ῥνο[εγά. (οἶ[εέῆς 

ΟΗΕ οπημίρη» υπάἰφμαφ ογαοµἰν,ὁ ζργίία Υος ο --- 
Ἱ6 σε πη ΓέΓεγε, πέφ [εγηποπᾶ εθεῖη6 εΟ1ημά1, 

{εὰ ἀἰέζμιή αἰἰφμοά, εκεαρ σγαεία εἰς ρε) γα 
[ῷς, εἰοεία, Πποχ. αα ΓΕΥΓΑΥΗΥΗ ΗΊΟΥΕΣ ΡΥο(Ι:, ὑπο]ς 
Γκ οῦιά ΜΟΥ ΠΙΟΠΕΙΟΗΕ αεζα,/ ΕΥ Υ1ΟἨ επιάά 4 ηίος 

ΕΓάΠςΓεΥΕ, ΠΕΙ; 4ε κοπιαπ "υαπαπαία, Ὦτ]ι- 

ΠΙΟ Ρικ, ΓΠαεᾶε η μεγὲ 

πέΦΗ1Ε υί ο πα ί/Ηή1 μή σάὔ1 ΦΗ1ΟΗ ΠΩ; ]]ο [δὲ | 

Ὀγ]] ογασιίά απἴεφ ΙΑ} Υ65 4σοἰάθγ]ς, ζη{ε]]έσα:: 

πι ο ήρις {ρ[ μπε, ΓεΊάήΑ ῥεγαδία, 65" ογαΩµ[ο εκ- 

Ροτίοπεία ϱοΠΗΡΥΟΡΑΙΟ; 4 εςΜγΑ1ε ναἑἰοίμΙΗ ΠΟΥ 
ΡΤΕΙΕΗΥ. δοα ρε 4Μ99Με ῥΥο ἡῥιΗ μο ϱ[ί1ες. 

Ειυ/εῦΙ15 1 νίτα Οοπ[απαπὶ παρ. 

δε ο ΙΙ 11ε({. εἰ οΧΙΥα ΕΟΤ 
αμα ᾷο (ο ρνήβι ζἡμίπίΓαε ΤΕΓΙΗΠΟΠΙΗ «Ο71ϱἨ1Ο-- 

γαῇε. [κ δῦ επί, ὀ]α1η ΡΙ[ΡΡεσιαπΙμηη ρα | 

πάλης, 1} 6η {ρ[Ηήη ε[[ο, ας [11η 1}εἰ, πομίε: 
[αἶκεια [μὴ ἔρ[ογμνα [εΥηλοπἱθης εγεάμητ, οἱργ]]α | ἡ 

ἐσίομ Εγῤγκἄν μα [εἱρ[αμη/εχ{α Ρο[ αἱ ἰνύμα | 
σΕΠΕΤάΠΙΟΠΕ υἱχί[]ε, 5 [αεεγᾶοίειι «ἄ ρο]πὴ [με 

ἀλοίε, ἀἰαάεηῃά ΕΧ «ο Μὀ υπά «411 1290, ο [ἐγμ]ε- 

δε, σεβίαης: 6" εἱρούα , οἶγεα φεῖη [6Υβοῃς νου 
Γαβαίμη, ἐοΐεπε, αββγορίπφμαγίω αά [ε παλ 

Ῥτορίεη ο ε1ΟΠΕἱ1Ι Ρα ΤΕΠΙΗΗΣ 11 0417 (αᾗί ο [η] 

ΚΙ εΓάΗ, 

| 



υ..ᾱ- το ο--. αρ ωοωωμα 

Σ1ΙΒΥΙ. οκΑο; 
πο ε). αἰ ου δὲ ἂαἲν ἐ έω αυτίχοι δηλώσω, ομες αᾱ- 
ὀρεζώμλνος ἁπιλυτα η | Σήθυλλα, 5 πχ ἀπόρτα εἔπε Ἡ 

Ο Αγατα λέγΑ᾿ σον Ὀγμοίαι ίνα ποιεάλνη τό 
Ἅθλου, λλ ἔπος εἰποῦσα., οτί δη αμφι ζρις ΛΙόύης Κοι.- 
Χοὶς, απεπήδησεν 4 2ὺς ἐς ΓΠερσων ήθη" οἌθεν δέτε 
Ῥωμα]ων εομφημέω ἐλθούδα μέζαβιοώζηε ές ίρις Άσ- 

συβλοις τὸν λθον' χει] παλι αμφι Ῥωμοήοις μαν]άο.. 

ρθω, «φρλεγ{{α Βρετὸνων παλι (στη Ὦ ὃ, αδεια. 
πσὶ 6δν αι οᾷπω ὁτροιὼ ὦθρ. τς ἔ ροή Σ6υλ- 
ας λογίων ωθα) ζὠ .. θονος αστος οκίδαν αγπος η-- 

δη τό ος γμαῖος, χα] πό λογου ἐς πάρὰν ἑλλοο, 
ἀκρίθης ἅ ἔποις ὁμμέωάα Ἀλνοιται. Ὀλλαά “ο ὗτα αδυ 
λογιζε οῶ ἔκαισος, όπως υπ) Φίλο, 

Εὐσέοιος ἐν πα) οῑρ Κωινσονήγε βασιλέως, 

ΓΠαβλσαται δὲ μοι κ) Ὀλλοδαπτων πμῤντύοι ο) της 
πα Χθάσου θεό’ πἷος οπομγημκογόώσαι. ΟΆο ορ τὂι ζυ- 

Των δη λονοτ/κὶ 9 η βλασφημοώτων αυτον θόένοια οἷ-- 
δεν αντον κὸν όντα, ο 98 παιδα, εἰ -αᾗρ γδιω ῳ δις έωυ- 

Των λοηοις τις θύοιση. η Ὀύιυ Ερυρθῥαια. Σΐθυλλα, 
φασκρυσοι ἑαύμοξ έτη μιά αν Το) καζῳκλυσμον γε- 

νέασαῃ, ἱρεία τὦ Απόζλω, ο] ίδημα σλήσην το) 
ο)/ησκό ομδνῳ αν αὐτῆς ρομης, καὶ τον οί 
ποδα, δι ὃν ο όφις εἶλάτο , σξ  έπουσαι » Ῥποφοι- 

θαζουσά τε (6 γθωνθύως αυτή : λος, 4 

νέων ᾿ππδιδωχοτων αυτίω ζριαύτη λοέρεία.  Φ 

Κε ἡ 

] 
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τς ο νο θυμοὶ κα) σσολν σεμγὸν Ὀγήνεται, 

ο ανα ἕρις ἱσορουμδλνοις εκτ Ἀαφνμ. αὐ-- 

η (Ῥίνιω εἴσω τν αδύτων ποτὲ τής ἄχα]ρου δείσι- 

δα) ονίας (εδαβθείσα ς χα) οτί ας Ἐπππνοίας όντως γε- 

νο μη ον .οἳ ἐπῶν σι αν δες τα μέλλοντα σσσθοε- 

(αφώεπα], οσα ξεσι του σοθρτων σὰμ- 

µατων, η τίς ἀκροσγχίς λέγεται, ὀηλούσαι τλω] ἱσοθία» 

τὴς τό [ηοῦ κο τελέ΄στως. ἔ. ἐσι ὃ ή ἀχροσγχίς αὐπη 1Ε- 

Σοα ΣΣ. «ΡΕ ο ο. 

χπ ῶ ΣΩ ΤΗ Ε, ΣΣ Αλ, ο, 

(ῷ 3 ἔπη αυτής μοτα. 

τς δρώσι δὲ αθωΐ χρίσι ώς σημείου οτ ἐσίαι- 

Η εὴ σὶ ἑνόδ βασιλά» αἰώση ὁ μέλλων | 

2 ας παρών πάσαν κρίνα, τὴ ῶσμον ἄπόθμτα, 

ο κα 3 29) µέροττες πιςοὶ χα) ἀπιοι, 

Ύ νο μ” τὴν αγίων πα ἹΈρμα χζόναιο 

νὰ ορκεφορου. ψρλκλ αἱ ερπων βήματῖκρη π. 

ὥς έ ρσος οταν ποτε χόσχκος όλος, ας,  ἀχδοτι ολ ηία,, 

Ρ πριση ἂ εἶδωλα. βρρίο, 1) πλθτον πόσα. 
Ε. κκαύσιι3 Ὁ πὂρ 240, Μρανόν, ἠδὲ θε λθιοσὴν 

| χνότον. ορ 3 πυλας εἱρκτης αἴόκο, 

» αρό ὅτε πασα βεοτν επ' ἐλθ-βεθιον Φάος Ἰδὰ, 

Τ-ες ἂγ έους ο νοή ςτεὸ πυρ αἰασιν ἐλέγξφ 

Ο ποσα ἂν ο λξαρέ Ἄθιθε, ζστε πελύτα λαιλήσιι. 

δ τήεα 9 ζοφοενπι θεος Φωσηρση αἰοίζφ. 

Ό / 

κος 

Οράωο6 
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ΓΥά.6Υά1Η, οὗ Ω ή ΙΤ” ἀεαεεογο κ. γα, [ο 
11 ϱΟΥΗΕΥΊΟΥΑΗΙ φ1μ ἆρ 1λάβῤκε [αἱῤμην. Γἰας, 
πημανη, ὁ ἐργ]]α πρ 1 δµς αμ ά ᾗο αι {πῃ- . 
Ρογίωπα [4ρεΥΓΗΠΙοΛΕ οεοβατα, ας οἰἰμίηα εεγ)εἰη- " 
Γρ γάΕίοπε γεΓεγίᾳ, 1 ό μέηγά 4 [δεο υαι]- . | 
οἰπαία ε[ῇ, Ρε[ῥίωιε τη [ογίε ῥτπιάγἩ [εγαγῇ, πο. [η 
οἰκροσ/χάς ανν, ῥΙ[]ογ]α γα ο οηίης {ε[μ ἆροῖα- 
Ταμ». Εξ αμΙΩΑ 4ος 1ῇα: τε ςνς 
ςϱΗΕΙΣΤΥς, ΡΕΙ ΕΙΙΙΥ5, «ΕΚΥΛ- 
τοΚκ, ος Υ κ, (ΥΠΑ υργο ἐ]ἱέμς ῥς 
{μπη: 

| 1 μασ] αι ο [σημ ήε, ἔεγγά Μιά άεδέη, μα 
. Ἡ εααίουοίειῥγήποερερεν [έεῖα ΓΜΤΗΕ, 1: 

ὁ οἰ[έςεῖ Ὁ ϱΑΥΛΟΣΙ ῥΥ[εης στ’ ἠλάέερί οΥ δη. 
Ἱ. Ο ήΙήῷ βοη]ο ρα μ(η, 12εὔ, 7προμ(η οἱ εδ, τν, 
Ἱ. ἔ πα ομ [απέδῷ εκεε[(α ῥηε [ιῥ μέ; αι] 
Ἱ. ὁ εἶε[θύεης αμίήηω ϱΕἨ/6ΡΙΕ, «ογροτα 67’ ρα. | 

ο βεγ[ος ΥΕ Ιηάο. [ρίπαρ Γετοῦ υπάίφμο τε[ΐμ. 
ἆ εᾖεῖεμέ[μεμἰαεβγα βογηῦλες σσ' ρπέγα (ή. 
] 4 Η16Π5 Ροτεώ {μ[γήησοἳ ο γεςήῷ αἲγ]. 
ὁ {ς ϱΓο 1 ο ές υεμ]εί ᾗὴχ Ἴῥεγα ς1Η1, | 
Τ ης [απέτο : ἰσπῷ [01ος «ΓΕΥΣΗ 4 μγεί. ή 
Ο αμ ίδος αέέηρ ομήπος 5’ Φε ΜοἱοηΜεΙΗΥ, .ι 
ὦ ο ΟπεΡΥο[ Ώου ερ]]μήταηυ ῥεξίοτα ῥάπά εν, 

Γει| ἡ 



415 ΕΒΑΟςΜΕΝΤΑ 
1} γεημ» επί ομηόἷμ, σσ" [γάση ηιὴ 46ῇ. 
Γ {[ηφίει ον μδαγ, ἄ[γοΥΗΥπή Με εΡογεᾷ,, 
Ο 7ηπεροίἱ ἴμηχεη [οἱ οί, ζ5" αμγεα μα. 
{7 αἶ]ος οχ/ο[]ος. οοίίειφμε α υεγ{ίεεΡενάει. 
κά [αμα πες ε[[μΗῃ ΥΙΟΥ [ἐδς αμΗ σγάμε μμ. 
{ }άε «φΗ! (10316: 118, ης οργή βοηιῖ 
Ο ΠΗΠΕ γή ἔεγηομέ οπ.0, βή[ζει ο ύπε 1εἶ]. 
ὁ {ο[οπίες [γη] αγε[οϱης, σσ’ ᾗμπηςηὴς αἶμοί. 
ο τί ζή6Υ ή [οπή Γηῤα [46Η οἴγγκβο, 
Ο γή οσα ας Υ6ί6µς, 6 ἄαγηηα ήτα, 
Ἱ. αγία ΓΕΗ71Φ4Ε εΏαος ΠΠΟΠ/ΙΥΑΡΙΗ {εγγά ο εβή[ί 065. 
ᾖ{- «υεπ]ομέομΊμος γ6ρε γιάσΗΙ αη{ε Γγἱρη ΑΙ. 
{ ο μοι 67” εε]ο Γης [Ηήρβηνή 41Η, 67" 1040. 
ὁ 10 Ε{οΥΗΤΗ ῥομεἰπῆ [η ιαπή[οβα [ρµργα. 
1 απ [άν σημ, «οΥΠΗ αἴμε οριαδέ]είει: 
ἄ Τε ΡΙΟΥΗΗΗ υῖία βο)/Μή, Πο(έήπεπίάᾳ; Πππῃ 
{7 παἰ βγάδμηι β][]επο {η ]οη1ο υοεαῖος. 
|κ ϱχ ῥα[ζογής ογΓΠοδή ον" [είγεα Ὄιγα. 
Ο Ίμήροίεπε Γεω» ο Ρος υογβῥαε ἡβ, 
ὁ 6ΥΜάΜΟΥ ΊΟ/ΔΥΟ {6ΓΗΗ ΥΕΧ ρα ἄἨπογε. 

Εεῤως Ὅ]γροεγ[ῥίοε υα ΓΙ μάγΙ βοίμη.ἑἶαης 
εσο φάενα ῥεαίαη ἠμάέρο, 01411 9 ΕΓΜάΙΟΥ ΡΥο- 
κο σα εἰοσίε. ΙΘΥΗΗ γημ]- 
{1 ηή,αηι ῥαμς {ία πα {ΟΙ Πά4Η4 έ[ε ἨοἨ εγεά μη, 
{ναγη μή οἱργἼαιη ΕΥΥΙΡΥΑΥΗ πιάΓ61) [ο εὐη- 
ς | ο ιεσπίµΥ: 



5ΙΡΥΙ1]1. ΟΚΑς. 

ὦ ρέωωος δὶ οκ. πλ ντων ἐσ-αἱ, χο] (ρυγµ. δ6 οδόντῶν, 

. Ἑἒ αλέίνά σελας ἠᾖίου,αν τα ος : χορ]αρ 

ο ὐθοι)ον οἰλίζὰ, μύόης. δε τε Φέ. γ[ος ολάταη. 

μα γνώσει ὃ 3 ο ος συ. ολὰ δί υ. ἠώματα οι ως 

ῥά ος σἵ οζκέτι λυγςό) ολα) θ 6ο ποισε Φαρότα), | | 

| σα τ δρη πεδίο ἔς- αρ αἱ παισο 2τελφροσα: η. | 

Ου υχ εἰς Ζελοιέὸ ηξα. γη ὼ Φρυβρείσα κέραυ)ς ο η. 

2 μὼ πηγα, ποζομαι ὃ δὲ καχ ολο ζοή[ες ελ 

α ὀλπιγό σὶ Μθσνόλω Φωνίω πολύ θρυον αφησει, 

Ω ρύέσα ὅ μέλλον ̓ αἱ δη πήμκαται κοσμθ. 

1. ορζαροεν ὃ 3 χάος ρπε δειζὰ γα[α χδρέσα,» 

| Ἡ ἔοισυ σὶ ρα βήμα 058 βασιλήες ἁπτὸμ[ες. 

5 60σει δὲ ἡοογόθεν ποζαμιὸς πυρθοιηδὲ γὰθαίου, 

ΓΣ Άλλοι δὲ τοι Ότεπααι βροτος οοιδείκεζον, οἡ 

Τις ζύλον ο) πισοι- -, ὤ κεσχο ζὦ πολυ μλνο ές), 

Α ιόρων θσεζέων ἆ ζωη, «Φςλσημμά τεχὲ κ σι) 
ν νὰ Φφωπζο πισοις οὐ διδδεκα, πηγα. | 

ἄοδὸς ποιμοήνάσα σιδυρε γε κετηση. | ῄ 

3 ὅτος ογιώ πο ωοργραφείς ο) ἀχροσ]χίον θεος ην, : . 

. ωτὴρ αθεύναῖος, βασιλάς,οπαθὼν ἕνε χ ην. 

Κα (ατα τὴ πα βρω Δηλαδη ολων ἐπέςη 

ορκηρύξαι. μκακαθλα) οι αωτὰρ ἔγωγε κθλνω ζω 

0 τὴ, ὀξελέξατο «ροφητν τῆς ἑαωίς θα η να 

μηδεία». λλ' οἱ πολλοὶ τ{ή α), νορπων ἀπισοῦσι , 19) 

ον ομολο) θύτες Ερυ, ορ ρα]α) γθ)ΗΠΟεΗΙ οὐ θα) ΣΟὐλλαν 

Εο ή 

ο Ὕομα πα τι πναν. 22-πωα-νσι πο». τν, 



440 ΕΚΑςΜΕΝΤΑ 
/ ολ {/ ) ὶ ϱν 6ε / ες αντ νασοπῃθοεσι δὲ τίνα τον τῆς ἡμιετεροις «9ρη” 

/ ο / 5 9ᾖ χγο/ Α σκείαρ ποιητίκης µουσης Οὅχ. άμοιρο), ζὁ ἐπη (οιοτο 
/ ( / ο} αἱ / ) 

πεποιήηχεα νοθάέαθαι τεαφτὰ ,χαι  ΙΟὐλλης Ότασι- 
ση / »/ / ,λ σικατα ἐθ) λεγέαθα/ »ἔυτα βιωφελός γνωµμας., τκυ 

ς ο) ! 2ἵσ / ον ὶ πολλάὸ αν ἠδυναν ο ικοπ]ήσας ο δοισίαν χαι ὅτι 
λ / / « / 9. τον (φρο)α, {ΕεχΧαΙ χ»σµιον ίον οὐ Ἠθρύσαιο. ο) σᾳ8” 

ας ον αχ « / 5΄ Α/ Π ΄ φωθ. σ) Αη }εία, τής Ἡκκετερώων αρ γ ἔππμελείας, 
 { λ / 2 / 6 λ ν] συλλεζασης ζρις 2ο γοξς αχριθέσερον »ω6 (ο ὃς ο μη- 

άρια μμ τ ο Χ 1ἳ ον ΜΗ όενα, σπα (4ν μάγ τον τό Ἀεισου κα )οδὸν χα] χρίσῳ γε- 
ο ων μα. ναρά;. / / 
λνήοα/ ὁ ποίημα, χα! ὡς παλαι «ως 2λεῤθητων 

οι) 15». ν / οσο ΣΟύλλης / ἐπῶν /ά2δὸς «λα Φφημιζαδαι. 
ε / ὶ / »- / ἵ / «μολογητα/ 22, Ἐιχέρωνα «2τετοχηκοτα τα) πορ]- 

»(Σὶ λ Ι / ματ, κιετενεγκὸν τε αὖο εἰς τζω Ῥωμαίων .λ/ολλέ- 
ὶ / : Ἡ ο Ε τον / ον κτο,χα! (λα ξαι αὐό ζοις ἑαιής (ἈΜζάγμιασι, στου » ᾿ / / / ο. / αλα/ρόα-αι χραπήσοντος Αιτων!ς. Αντωνίη ὅὶ αὐὖ πτι- 

./ ο ο ϱ) εζ ι] / 2 λν Αυλουσογαοξ«γς)λυηαι/, ὃς ἓ χά) πεγτήχουτο ε- 
5 / ο / / 2 «λ / τή ἐθασιλάσε. πῶπον Τιθέριος διεδεξατο, Κάβ 9) 9ρὸ-- 
ς ςν ο 3 κ. να Ὁ ς νου η τά (τήρος οξέλαμνε παροισία,, χα! Ὁ τῆς α-- / / 3 / / ε/ / Ας έωτα τής βησκειας επεκρατήσε µςηΘΑοΥ,Η πεγέα τῷ 

νο } / ο 4 5 δημου λ1αδὸχή (μέση, ει ης οἶμαῇ λεγάν τον οζο- 
/ σα 

νὰ ' 
χωτατὸ γ αν ἁτ, [παλίαν σοι τν 

/ / ολ η. πω /μ Εναν επειτα νέων λιγους αλδρα)ν ἐφααλ9Ἡ. 
λ /. ας 1. Ὁ ο / Και παλ ο έτερῳ σι αμ ΦΕκολικων τπω’ 
ας ο ο) / ς χελίδες Μέσα! »έ)αλάοω Φατί ὑμγήσωμδυ: “2 / / ο, / Τι σύτου Φα/ερώτερβον οσο δεἱῷησι 2’ 

ΠΗλιυθο 



ΦΙΒΥΙ1Ι,. ΟΧΚΛΑο. 441 
| βιν: [ρά[ {4 Μ{ΗΥ, αφ ΕΥΣ πο[Ίγα γεἰίρίο- 
πό, Ροεείρά {η άποΗ εΧΡΕΥΙΕΠΗ, ῥας οπαἰα![]ς 
ια : ϱ[[εσμιε ]]α αἀμ[ιογύπά, σσ. [αἷο δἱῤγί]ς 

| ποαοζηίς αλςί,ομίη νεἶζες [ηΓοη(]ας ῥαδεαΗ, η] - 
Ἱ 411 υοἰμρία μη! Πορ Η 11Η απρηιάΜ{ες, ϱ αἲ 
|. ζεπαρεγαατη ὅ' βοπέ/έαγη υἶδα ϱΟΠΗΕΓΓΑΠΙΟΛΕΥΗ οἰή- 

ρέη!ες. ΕΙ σμέεῖα υεγέίαρ {η Ργοραϊμίο,εο φΜοῦ πο 
[γα τε[ρίοπῷ υἱγὶ ΜΕΗΡοΥά αίσεμτεγ σσ" εχαξτο 
ϱοἰἱεσεγμη!:ΠοἨ ῥο[[εεοπἱεζ ματ], φήοᾷ βοεγιά ῥος 
α ΦΜοβίαηι [ε, ροές μγή[] πό ίμηη αε[εοπ[ήη, σσ” 
αἱ. Ε[ὲ οΛΙΗ1 {η 6οη/ε[]ο . (ἠοΡγοΜεΠΗ Ροείιά 
ῥοεεσή[[ε, [ψνάφμε σσ’ ἱη ΓΚ οὔπαπανι «ἰα]εέέμιη 
Γγαπ[εμή[[ε, σ' εοι1ρηί γή [μὸ ἔπ[οΥμήβε: ἀεηῖ- 
6416 ῥΗης ΠΠΡεΥάΠ{Θι 4ἨΙοΠΙο {η ΙΟΥΟΠΙΡΙΗΗ : “4π- 
ΕοηίμΠή νεγοβο[]εά αὖ «4 μση[ίο [πρεγαίμ) η 
ϱΗΙπημαρίηία {εκ αΏπος παρετε :ὅ ῥμίς Ἱ{- 
ῥεΥΙη πεσεβίβε, ας ΓΕΠΙΡΟΥε Ο.ΡΥ/Ιιαάμοπίμς 
Γμκς, σον [η ἐὴβίσις γεἰἱσίοπί 72}/1εγίμηη οὗ- 
ΓΙΗΜΙΕ, 4ς Πομά βΡορμὶ [μερεβίο εοπµε, Ώε 
(νο ϱΠΗΙΠΕΗΙΙ ΤΗ [α]ία ϱοεΙώΥμήη ἰοφμμ Ρή10, 
πδί αἱ: | | 

Γγούε ἵπ [εξ βοἰμΗ ΥΣ 6ΕΠΗ5 ἴηε]ο ΠΟΜΟΥΗΥΗ. 
ΕΕΙΓΕΥΗΥΗ, ἱη α[ίο φιοάα!α ἨΜεο[ίροΥΗ/η οσο. 

ο{ρεάος Λ4γ[, Ράµ]ο ιαἰογα (Πα ΠΙΑ. 
(Μιά γιαηή{ [ο : 40] οἱ οπίπῃ 



4.43 ΕΚΕΑςΜΕΝΤΑ 

| ήημα (ηιοὶ υεΠΙΕ 111 ο Ηής ο ἰη. 
Φἰσπήμεσης "υἰάείίεος, Ομγηκανε δα. Νες 
μή ϱοΛ{οΛς,υἱ κε Ρτορχε[]ων ε[ε, Γ1ΠΦΜΑΥΗ ρα | 
Ἡσερβτία» ϱ6ΓΗΛΟΠΙΗΗ {ρ[ο ἀε[ιάεγαγει, Ὁμίὰ ἐςὲ- 
ἐν ζιοιςὲ | | 

Λ{ασῃιρ αὖ ὑπίερτο [αοἱοΥΜή Ί[ΟΙΗΗΡογάο. 
1431 τεαξ: 5" υἱγσο, γεάσμηε αιμγπίά τεσπα, 

ης παπα ἐ6ΙΙΗΥ Ώας "υἱχρο εξ, μα τεάἠεξ. 4 | 
ΠοἩ 64, φα Ρ]ομα 6 αια [αξία εί ας [ρίγ{η [η | 
έἷος Ει αμίά ἱπαρεαεε, 1ο ΗΙπ/ς βμε]]ά ᾗε ο αἰ- | 
πο [ργίήµ σγαμίάα, [6 74ρεΥ [1 σσ λάηεα! υἰγροξ. | 
Κοαιῤιιάμιουι ἆοπ//ο, οἵρειμε ο μομί [Μο γείε- 
δη. Για Ῥοείμ: | 

Τη ποάο πο ῥΗο1ο, Μο [εΊγεά ϱΥὔΡΗΜΗΣ 
12 ε[ΙΠοΙ, ασ {οῖο [σοι σε» αγεα ΠΙμΜάο, 
(αα [αμε μμῶπα, 0 ἱαη] γρπαΣ. ΑΡοῖῖο. 
Τεάμοε, [ (μιά ΥΙΑΠΕΗΙ [εεἰοεό υε[ισία πο[εεὴ, 

ο αγά ρειρεά [ο ν6Ε Ἴουη]άἶπε ΓεΊΥά5. 
1η1ο[]ἐσύνημ «1ο ἀλέῖα βιος λαπή[ε[)ε [αμ], σσ’ 
οὔ/ομγε ΡεΥ αἰ]εσογία, ῥγοῖσία εφ μὲ οαηπύηµηα βα- 
14121 [6η [ρη αἰἡκρ [, οοπδρεέίμηι ΠΙΣΩ 
{οἱ [αμίαπίμΥ, πΗΜεε : ἠηοπποάα Ίοεία, πα 
θη0 ΘΟΥ 1 41 {η γερά Ὅγῥε ζοπαπαδα Ημ, ο - 
βατ ῥο[[ες, φοά ϱοπίγά Ρας [έσω [ωήδεγοε, 
65’ σα ἰαήε οἱῃ πας α πιαἰογίβως αἷε ας εγε- 

αἶέα 



5ΙΒΥΙΙ, οχλς, 
Ἠλυθε Κυκα/ς μαῤ]θήμα(οο εἰς τελος ομφή' 

Κυμείω αἶνιΠόμβνος δη λοιδή τέκω Σούλι. 

| χα] οὔι ὕρκειθη υτοις, Ῥλλα δρα/τεβω (φΟσεχορη- 

σεν, ὡς τῆς γ εἰοίς τέωο αυτό κὈρτυξίαν ιυμη, 

443 

πἶ λέγων αδθιςι 

| Οὗτς Ὅρ' αχώνων ερ οὖχος ρνωται ἡκυ. 

Γ΄ κά παερῥου οὐ) γτ «θρισ έεακτον βασιλνά. 

[Τίς δν ου ος εὖ παρρενος ἡ η ἐπλρήκουσα ορ ώχ ς 

| σληρης τε -.] έγκυος Ὀλνορδόνα τὰς δείς σπνθμκαίρο: χα] 

σί ὄ κώλύον, τω 6 γκυον τό ον: πιθμαῖον κθράω 

| 1) αεί, χα] αλ] δφ παρΏσνου: ἐπωηἕὰ δε σκι δέί- 

ετέρου, μεν ος Ὠπκουφίσει. Ὢ» 

(οὈόος ολοι ὁ πορητής, 

1: ον 3 έως] πω τερθεντα Φαεσφορε μὴ, 

Ανὴ ο ακσηη θλμείω ὁ οπασαντα, 

1} ερσκώ, 

Τε 3 }2ῤ Ἄβχουτος : ια πλωτα βροτεια 

Κα σολ χα/ τε κα θνάζονται ὀρήῥων.” 

 Σιωίενδω δή Φανερ ας τε κια χα] Ἀκποκρυφως σὲ 

| λληορθιων λεβρεντα, ὅιο κἂυ βαθύτερο ὀξεζα- 

ζισι τὸ ην ἐ έπων δωαμο, καν "δψιν τὴ τὴς πό 9εξ 

θεοτηζρς. 3 ὅπως τε μή τίς τῇ) δωμας-θ όντων ον τὴ 

βασιλά όση πολ ἐγκκλή ἕ έχη τα) ποιητή, ὡς πα- 

6ο ; δις πα νφος νόμους συγ[ροφοντὶ . οκθάλλωτή 

ας πε ο παλαι νπσο αν πο ὂφδιων αι των θα ) 



444 ΕΡΑΟΜΕΝΤΑ : 
νομεζριᾶμα Οκ λύώ]σται τὸ ὀηήαν, ή πίστι 8 | 
ΥΣΡ (ὖμα)) τω μκκοιθίαν χα] ἐπώυμον αν (τήρος: | 
πελθ ζω" ἵνα δη ὃ ἄλθκο, τῆς ὠμότητος Οκκλήνοίν 
λαγε(οε δλανοίας τν ἆ ἀχθιόντων σφθς τω ἑαυτῶν ] 
(νηλαν, χα) Φνοιγράδαι βωμοις ἱδρύαθτ, ν γεὼς | 

αζασκάαζ , Οὐσιας. ο ̓Ἐχήελήαδαι πα) νεως] τε- 
ρυτ. αἲό λούθως δὲ χα] τὰ λοιπὰ ἐπήγαγε σις Φφρὂ- 
ψόσι. Φφισῖ Σρ᾽ 

Λη αται ἀφθαβτοιο θις βίοτου, 15) ἄνθρησει 
δρανς σεὸ Οκείνῳ ἀολλέας, ἠδὲ χα) αυτος 

Πα τοῖσι: χα) µακάρεοσι ή Φαλίται, 

[σαβ. Ἑρδότῳ Ὄδρετή ] κωθεριώνη ηνία, κόσχιψ, 

Σοἱ δὶ ρα πο] Ὡρθτίσα Φυἡ δωρήρατα γαΐα 
Κριδίω ηδὲ Σκὐππείρρν ὁμού Κθλοκαίοσι. ἀχδρθῳ. 

Θαυμασος α)ήρ » χα) πασν παιδεία. «ακοσµηµέ- 
νο, ὃς ἀχριθα ισα μἆμος τέὼ αν τά τατε χαιρών ὦ ω- 
μµοτήτα, 

Σοἱ δι ώπαις βαελερνὶ κκαςοι κ ζσζιζμθῖω (Φησι) 
Αυτόματοι γλυκὸ νώμκα σεωεκΊ]ελέοισι γάλακτος, 

Ουδε νσμις άρον βλοσυρον ἄ.λλησι λέοις. 
Άλλθη λέγῳν. ή .. πίς]ς τῆς βασιλικής αυλής δις 
] νωασας - :Φοθλβησεται. 

Φύσει δὶ Φώφη τὰ αποίργδµα ο .- αυτα, 
Όλλυται [οςόλου Φυσις έρπετό, ολλύ]αι πι ων, 

ἀλοῄκος, Ασσύθιου θελλ | καζαπαμιπὸρ ἀμιδιιων. 

Τότων 



ΣΤΒΥ11. οἷαῦ, 49 
Ὁ ία ΓΙ ΡεηΗ, Τ6Ε/οεγεῖ, υεγἱ{ά{ 671 ος ἱμεγίρ, Λίο. 
Ἱ. γα: οπ{γ ( ορίπου ) ῥεαίαγα ας εεἰεδγει νογα- 
 ογή ΙΙΟΥΙΟΗΣ : “υξ υέγο ἱήήμάεΙα Οἱ ο[Γ[ήοιη 
ο ἀεοἰύαγει ὁ ΤπέΠΙ6 4ΜάΙΟΥΗΥΙ αά [μαήη {ρ/6- 
Ι ΤΙΣ «ο [6ο ΜάίΠΕΙ ἆμχίε, αἰλε αγ» [1 απάκν 
Ἰ 60ε, αε τερία εοπ/βγμεπάα , υἱέΕπιάρᾳμο γεσρη» 
Ἱ Ὥαίο ο[/εγεπάα». (.οπ/[6φεεπεΥ αμτεῖα ζ7’ ϱ0η/ή- 
Ἱ {που Γεἶίφα εεἶατα [η ΧΙΣ, [ αμήν γοέ]ο ζπηέε]ά» 
] θα). οἰοῖὲ ο (1η : 

11 1} εωγα υ[αη αεοἱρίεῖ, θἡμήφμε υἰάεδήε 
| -1εαίκτος Γᾖεγομ», (5 {ρ[ε νἰαεδίρην ΜΗ, 
Ἱ 1η)εἰΙσίε ανεει ἠμ[ίου. 

ΓαεαξΗππη με γερεεβα γής οἱ ίσο οὔδο. 
ο ἀεῤι Ριύια ρμοΥ πμ ]ἷο (ΗΝ Οία οι [εν 

Εγγαητευ βεζεγά» ανα 01 ῥασεαγετε[ίως, 
 Μάλαίαηηε Πἱά η εοἱοεά[ίά ΓΗηάει αεαηΗβο. 
ἕ ααηγαδι(ή, ο αηή[0 με σεπετό ΕΥμΟΙοΠ6 οΥ- 
| Φαἴμο , ΤΕΥΙΡΟΤΗΙ 1ἱἱοί μη [4181611 εχαέδε [οἶσης, 
| {16Υ 4/1 αἰοῖρ: 

«4 ΠΡΙ {ΙπΟΡΥΟΡΗΕΥ υδεγα ἰαέτε στάµα[ερη!, 
{ρα ἰαέτε ἄομ ΥΕΓέΥΕΠΗ ἆἡ[ζοπία εαρε]]α - 

ο  ΓῬεα, πες /04ςἨο5 ΠΛΕΓΗΕΗΕ ΑΥΥΛΕΡΙΑ {ρο]θς, 
| ́ ενα αἰοῖτ. Ροµέίος επ Ί αίε γερία [γᾶες πο ΠΙΕΓΜΕ. 

[ρ[α ερ] ῥίαπάον γεάάσηΕ μπα ία βογος, 
Οαἱαεε σον. γενν »ζ5. [αἶ]ακ Άεγθα υεπεπὲ 
Οαἱάει: : «4ΥΙΜΗ "υμίσο πα /[εείΗΥΑ ΑΠΠΟΥΙΗ. 

| 



Δ4ό6 ΕΚΑΟΕΜΕΝΤΑ 
Εεβίς Πρι] υργίως (μίοη μανε, ΜΗ ε{ἰάΥΗ υγ 
Φ6ΤΗΑΙΟΥῦ αεζοπηηποατήᾳ ε[[ε ἀἰκενί. Ίρ[ παπα | 
(με [εἰ ομπαδηἰῳ ἐρίγίεως [η δ1 υέγίηρ [ασγαΠν 
εες Φμο[ἄαπε Πογευ,ποµαῦι [Οἡἱοεεργοσεπίοα ἀεαέτ, 
δεΥΡέηΟ ύεγοος οἰα1ή, 5’ πυΕΠΕΠΗΗΗ Γεηρεηεός 1ης, 

φἡ ̓Ργοιορ]α[ίου ῥυήγηνν /Γεομοὴή, ἄς ΥΙΟΗΙ65 ΕΟΥΗΑ. 
η ῃ σημ) [11 οσί1, ϱεί ἵπ[μέμην νο[μΡΙΑΙΗΤΑ οδίε-- 
έληεμΙ, υἲ σος [οογὂἳ ἠρηηιώμοην {ρῇ ΟΧΙ ΜΗ. 

[οί {ο ΟΕΥΜα ΠΟΥ: ἀε[οεη [μή αΙήος ῥοη-- 

31431 ΡΥΟΡ{ΕΥ ἰσπογα {ΙΙ ΠπΗγΙΟΥΙΑ Πα {ή ΓΜ[ΟΥΗΗΑ 

πημί]ᾳ ῥοπα [ρε [πάατος, ]γαξτου ΤεϊαἰάυεγΗρο[ξ 
ῥαβίοπε οἰ[μο, ῥο[(φιανη ΕΟΥΡΗΡ, 440 απιλέξλρ εγαξ 
σα Γε4ρη» «ὔπμπ]οαΕίοπε[ρίγίεμ» πε ῥηέμα[[εε, 
γομεἶαία ϱ[εηιογ{α[έρης γε[ΥγεέΒοπή τυἱγμω, σσ’ [ὲ 
φνα [ε ἐπὴν[ 1ο ἵη ῥοαπέῥης τό έἶα εξ, υηίμοή- 
ας [αοτ ε[ άμα ἐγν ορμησαία. μπε οδεπηΡεγάη- 
δρ [21, ῥοπο ε[]ο «Ἠήιο ῥγκδερίε, 05" εκ αµσµ[ία. 
ρς ἡήγίημε ΓΕ[ΥΕΕΙΟΠε ϱοἩ/ 1] /ῥεταγε Ἴ 
{ήβί. Γιάφ με ἱηγιεγίίο οεεἶαὲ! υεμεπαιοΓᾷ [6Υ- 
Ρε μΙ αίμα: : ρε] σσ) ΊοΥς., οὖᾖ, Ίσμαίά υεγο | 

ε[1γε[γγεέδίο. Γογε σσ" σε: «4)ΥἱοΓΗΜΗ, ημα ᾖ- 
[ύμηα 1 εἰ γοςί{αμΙΕ« ΕΕ αὔΊΟΓΑΜΊΑ υΡίφμεηα| οἱ ᾱἷ- 
εέη», [το [ΕΜ ΙηεΥ” ΟΜ{οΥ 1 εἰ ἀῤῥεῖῖαι. υε[μὲ 
επἰπι ο υπά γά610ς ΥΗΗΙΗΜΟο /άΨΙΟΥ3 ον αργά. 
ΛογίῤινεΓη5, ας ΠποάΜΤαΙο ΤΟΥΕ ΙγγίσαΠσεγπμαξ. 

Φ1{6 



δ1ΛΥ{1. ὁ.Αὀ0. 447 
| Τότων τ οσον ὀῤμλέσερον : θονετης 6 ὁ τῆρο ἆ ὠ- 

| βετης οἰκειοτερον εἶποι τς αἲ. αυτα 2 τα Ἡ δες 

ασάργόμα. πνοομαΐος α α͵ 8 δώαμι, ον τν 

αλοη» νεολα ώπασε λα. ο δὲ ὄφις πηλλύτο, 4 

ο ἰο ίος αν οφεως ολες ὃς ζρις ιοοζοπλασοις ὤωρο- 

τος ὀξηπατα, Ωράγω σι διανοίας «των πο της 

ἐμφύτου Ἐπα τὰὸ τῶν ἠδὂνων Ἀσόλαυσιν ᾿ οπως γνοι- 

ϱν τὸν ἐπνρτηνλμον ἀύθις ολε ρου. σσοο 22 τοι τὴς 

ατελάήσιως ῳ ὁ (Φτήορς τῆς αὈσιγασίας τῶν διχα]ων, 

άγνοια σα υχα» τῶν αἰθορπων να κΗδεμια ων 

ση ἐλπίδὶ ἐρειδομθνας, μὴ παθοντος δὲ αυτή, αφ 

σολ σας . ὅ αξκτλοῦ, 6 (ῥμκίτος χελθεντος ο. 

της ουώνίας σ αγία πθυμαῖος απεκκιλύφῶν ος 

αὐ9σφποις ὦ διωατὸν τῆς αἰαρασεως, κ) εἰ τίς ἰλιό 

αἰθρώπων αδικ. ημάτων καπελείπετο, αὐτή πᾶσα λού-- 

φοῖς α αγίοιρ ἐσμηχετο. τοτε δὴ μκελόύσται σις 

νφηκδο θάρρῦ ν, χαὶ οκ της ἁωτά σεμ]]ς ααση- 
μου τε αἱασασιως {α. όμοια, ἐλπίζω, οκέλά»σιν. 

Ούκοιώ δικα]ως ἐτελθύτα τῶν ἰοβολων Ἡ Ἁ Φύσι" έτε-- 

λό τα ἃ 0 ὃ Οτινα{ρς,ἐπεσθροιγίῶη ή αἱασασιο,ἁπω- . 

.λετο 3 χα] ὁ τῶν ΑσσυβιωνἍλῥος, 9 παρα/τίοῦ έλμετο 

τὴς πίστεως ὅ ος, Φνέαθα/ τε χα) πλρταυχου Φάσκων 

Θ άμωμον, πλήθος τῶν ον ησκθ όντων (ωΏοσα)»ρθή. 
, ον. μίας  ρίζι σπληρος κλάδων εὐώδεσι θτυλ-- 

«λθ) αὔλκσυ ολη συμμετεία θρόσν βλανα 4, 



ἆ 4δ ΕἘΚΑσςΜΕΝΤΑ 

πεπα]δεμλνως δὲ ὦ (οφωτατε ποιητὰ Μαρων χα) πα | 

έζης ἅπθωτα ἀχολθύθως ἔχὰ : | 

Αὐτίκα δὶ ἠρώων δρείαο, παςὸς τε μεγίσου 

τρ γ "αὐσβρέοωοθλησι κηθεσµένα πλρτα μαθήση. α] 

Τουῦ μὸβ ο, ἠρώων ἐπα]νοις, τα ἡμῶν αἰδροῖ | 

ἔργα σημια[νων 6, δὲ δρόςς αὶ παξος το τὸ χ6-- | 

ο σιέυταξι, κά] τζωὼ εἰς αἰώλων Ἀαμολώ ἄζ-- | 

γασίαν λέγων ἴσως δὲ χαὶ ζριό νὸ ο μὰ, ο γ “εοφιλὴς | 

εκκλησία λθῆται , Ἐλπτηδόυέσα τον ο] Δκαιοσοέώης. ῇ 

τε χα] ) (θΦροσέέυής βΙου. Οωμιδισή δε χα! Ἴ τὸ η 

Παζὺ τν τε ἀγαβα) χα] ην κακῶν βίὴ Ὁ αημμιέ- 

ψον παβαύἔγσις ι α,Ορ9ον τῆς αἰφνιδίθ μέζφθολής 

παρα(ρυμθμου. 

Γδρωτα δν αλερίκω ξωβώνὴ Ίντο θῥωαί. 

Τεπεςν.ὁ ο καῤρτος πα 9είν μου ἤγοτο εἰς γθε [. 

Ἐν δὲ έριθεδιι θάτοισι παρῄαροό ἠλόλυε βοδιε, 

ἂν δρ οὐ {ιζ ᾱς τ) τον ἆ 9εόμιοΥ βίο). 

Σμλ ληρα)ν δή ο μάλίοερέενὰ νά, | 

καη ο: πό τοτε τε αλθρώπων, 19)  ῶ καὶ (ροκλή- | 

Κδς ο) ράφων ηρος ] ἴσων δὲ κ) ὁ τὸν τό λεῦγῥνον ἀχού- | 

οἵ(ας τής ο) κρτεβλας γλυκιώ τίνου κα ρτὸν λή- | 

αᾖκαθα/ διδεσχω. | 

Γαυραι ο]. ὀμκφο νη ῶ' οτε ας αξελείπεταια ἄτην, | 

ΓΤοντον ἐπα[ξαι, οεί τ' ἄστα. τάίχεσι κλάσα, 

Ῥηρατ' τ "εἱλιπόδων ἑλκόσμιασι τάλφον | ρύρης, | 

Αλλού 



ΙΡΒΥ1Ι. οπλο, 49 
ὦ οὐ 6 «Τε ὤνος, ο [ ρπΗΙμλεροείά λαγο, ον 
θ μας εν ΗΛΙΗΥ εαν «οη/ΟΠίαη ες [η1: 
«4 ΡΕΤΟΜΗ ἠαμείος, 69 [αέΐα ῥαγομιή, 

| {1η [εσεγει φης [1 ῥοτεγή ζοΡΛΟ/6ΕΥΕ υἵτιμε, 
ΠεΤΟΗ ἱαμάίςς, 1μ[ῥογ ή υἱγοΥ ορετα [σπίῇ-- 4 
Ὁ εαε: ῥα(γή υεγο υὐγίμτος, Πέ ῥέης εοπ[Εἱμείο-- Π], 
πει ὃ ορΙµείμγΗ, ΡΕΥΡΕΤΗΜΟ «οη/([]εἡς. Γογ[ απ η | 

{εη1 ζσ' ἱέσες, φμΐρηρ Εοείεία αΊπαης οἱ Ημ, 
Ἱ. εἶμηη υἱξα γη ο] ο ἱΕίας ϱ7' ΓεπηρεγάΓία αθζοΥ {ή 

ΕχοΥςΘΕ. «4 ζηῤγαδι(ν οιἰᾷ 6[ὲ εχρεαίτα ἠ]]α αρΙᾖ- 
|. ἘμΜίο ει] εγαμἰοηής ἴμΤεγ ῥοῄος ὅγ Πλα[ο,φμώ αδ- 
|. Ε1411 γερεπιύηᾳ πμ αΠίοπύρ υεἰοεΙ]α!Ε πό αάγηέρής, πι 
ο Μ4οβραμἰαιέσι ᾖαηε[ζοι «1ρΗΣ αγή λα: υπ. 
ἆ που ε[ί, αἰμήπα [εσή [γμόέμς πια(γμἰῇ. 

{πο νφεο ΥΗΡΕΗ: ῥεπαεβί: ο δς υμα. 
| Όκα (μμώειη πο [ης [ευ πά μη ]]μοίίαηη υἷγα η] 
(οΠΛΘΙ/4ΗΟΜΘΗΑ. | Π. 

ο Εεάνγα φέτος [άαδηπε Το] οσα ηεἶ]α. 
[1ο λά {Γή ῥοφηπη ἐ]έμυ ΓΕΥΗΡοΥΗ, ας [1γὴσο- 
[00 2ογες ἄε[εγδίε :ὅν 04411 [ΜάεΥ βή, φμἱ {ή 
{}6ἱ ααἰμπε, ἰοἱέγαεί« [ως [μέῖηοη γεεοριητ! 

| σι  49ςΑ8. 

ο [ΗΖΕΥΗΗΙ ρα υε[Ισία [αμάν 
(ης ΓΠΙΑΥΕΙ ο ἶῃ γαρ. μα η ρεγε σΠτη 
Ορρίάα, σα ἱμβεαπε 16 ΙΥέ 1 Τά ογε [η]εο:. 

ερ 



41ο ΟΕΚΛΟόΜΕΝΤΑ 

Απεν ογἱε 1 ἱρρ}., ὅ αἰέέγαφμα υοβαι 4 γσο 

Γεἰοέίος ΓἼεγοας: οἵὲ εἴἰαή1 ίσα ῥε]]α, 

από, ΠεεΥῇ αἁ 1 γοἱά πιάρηΗ5 πι μεἰμγ4 ερι[ίεν. 

Κεζῖειο [αρίοπήβηπεροεία. ΡοεΠἱεαΠ1 ΕΠΙ [αμ] - 

Γ41ΕΠ1, ΜοΗ/01ε [ἱομὲε, υ/Ἴγρα[1. Ίοη επἰπη υα- 

εἰοπαγέ ΡοἱεΓά5, 44οά ΡΥοΡΟΓΙΕΗΗΗ ῥαβεβας , ο 

Ριορβείά πο ε[[ο».  εἰπάε σσ" Ρεομίμηι ἠΜοήάα 

οΡίποΥ εδ] οῦ[Η{Ηἱ1, φμ24 ΠΠ ΙΥΗΙΠεΡΙΕ, ἠἡοά 4 Π1Α10-- 

γδης [αηεῖία γορτεβεπά![]ει... 4: υεγΙ{αΜΕΊΗ εοὔΆ- 

πηΗΙ{ΕΥ 65’ [ἐ0Υε ΡΥο υὔγέρη», Ε ϱἱ ἱπεἰ[ίσεγε 

Ροτεγάπῖ, εχρτεβίε, ἆ μπα ΓΜΥΥ65 ας δε[]ῆ αεςή/η:, 

44 ΤΕΜΕΤά οἱ Η11 1 υἶ[α ΠλοΥ{ά [1η] ἱπομαγή- 

Ίηγ, ΦεΓΜάἴογεηα αἱ Ἰ γοἰάπΗ!η είίμηα ῥτο/οί/οἳ - 

σηίρεαε: Γγοδη αΓΟΠ1 [ο οἵ δεί ἰεἰ[ισίε. | 

ΕκρησπαμΗε ἱσΙΓΗΥ Ραϊᾶ Ργαμᾶ ἠ]]απι αάμεγ[ατία”η 

ΡοιεηΠάΠι Ορήβηε, οχ Ργοργίά ῥγοµἱΦεπιία, 65. | 

πια κἰγα! Ραϊ γής Παπά αἴο 'ηή[]ης. δεν αμιά Ρο [η 

Ῥοσία ως | 

ΕΠἶπο υδὶ ἑάηη [ΥπαΙα υΙΥΗΗΗ Τε [εεετὴ αἰκο. 

Ε]ος ϱ[ὲ, υδὲ αοίεηεχίε 'παἰΗ μα υΠαηη ῥαηιά- 

πατη ος ΗβαἨ{, γασἱεἶδης εχιγρατη ο {οἱα/η ΟΥΤΕ | 

Ρας ο αλόης ([εεογαδί!. | | 

(εει σσ’ {ρ[ε Μα ΤΙ υεέίοΥ, πές παμΗΙζα ῥίη ΝΑ 

Λ{μιαΡίε πιεγεθε: οπ1η15 [εγεῖ παπα τείω. | 

Λγοη τα[Ἴγος ῥαιἱοίμΥ ΡΗΤΗ», πὸ υἶπεα [αἱοεηη. | 

Κος φΗοήΗε ἰά11 (άηγῷ ἥνσα [οἱΜεί αΥαΙΟΥ. | 



ΣΤΡΥ1 1. ΚΑ 6, οί 
Αλλος ἔπειτ' ές-αι Τιφυμκα] Θέα χίς Αρο, 
Ἀγθρασι ηρω έοσιν α, γα λλομδμη πόλεμιον δε 

ς Ἔρωων χα] Δλα/αάν πει ῥησετα. αὖθις ΑχελλάΑ. 
Εὖν « ν σφώτατε πθητα, τζιο 2ρ ποιηικΏυ ἐδοισε- 
αν μερα τά «Ὠθοσήκοντος ἐτεμεβύσω. ς ΥΣ ζω ο 
(ης 9χείλυον πόλεωσίσοη, αἡ ντ γε ΟΡΡΗτ, έκά- 

λυε δε τίς (ζμαὴ) 1ει | χάγδυμυος; ζιεελέ γγρισι τα αὲ πωὈ 
αν. θοοῥνων /ομκιοῦεντα ἔπηρτημδρος : πεφροαγμέ- 
γω δη χαὶ αχυδειύως κ ς ὦ δεωυα"τὸν (νλιέναι δεωα-- 
αὖροις Όμηρος τδιὺ ὀ αν, πόροι χα] ο όαι 
απασανλνος, αρ ὀλήθα έ εκ χοὺ νο ὁ ξεζα ζεται κι κτ. 
τον αἰιθζρπω) βίω ; χῥακπηε(ζατὸ τον ας ὀμμόόται 
τα τον Τρωϊκὸν πόλεμο) τζω δὲ Τοία, Τζ οἰκοῦ-- 
λέω πασαν. ἐπολέμησε η αὖτλκρις μα ατίχεί- 
μδρην διωάµεως πογηροις ο ας αξ οἰκείοις τε οι 
νοίας χα) | Ῥασ/ελίας ωεγίσου πάξος, τί δ αν ιυπέ 
ὁ ποιητής λέγά, 

Αλλ οτ αὐ έιώφβεης ὥρη χα] κα ρπορἵκηπαι, 

οτε, ἐπειδδὼ α)δρωθτίς, ὁὸ ος ντο: τον βίον 
αν. αἰκθρωπων ῥιῴλω ὀξέλη, Τόιω τε ςυμπαδαν γάω 

Εἰρέωη αζωοσιωσ. 

"Ούχο οσιοι αὖὐ9ῖσιν ὀρσάτι δν, 

Φυο κ ων ἄιυδς γα ο απο πίοῦι μέζῳ. 
Άυπς ή ἄασαρτος χα) α)ήρφτοο, σοσὲ ἆ, 

Ολες δρεπθμοιο ποοησέλυ ἆ ιλης οἶμα!. 

ΕΓ} 



ας, ΕβΑΟςΜΕΝΤΑ 
ο αι / ἡ / "ο 
Ο)υό] εδιξ δδ[ οἱ το βροτος ποχον ᾿ ἀύρμαος 2 

ι᾿ / / / 

Αρήος Τυβλόισι ο αρένψά λ/ράδεοση» ο 

5α)δυχι πορφυρέῳ λθυχίέω ρυποεοσὸ; ἀμείρων) 

Αλλ ἀγεττμλε σκη]ρον βασιληϊδοςὌρχης, 

Δεζιτερης οσο πα σος ἐθλΘΡεμιέταϊο δὲθξξο, 

Κοσμά κητωεντος ὁρα) άἼπηχτα θόμεθλας, 

Χαρμοσοώέω γαᾖης τε χα! ἔρουᾶ, ἠδὲ θτσ-.. 

Ἄθίασης, 

' εν κ δν λΣ { ’ Αν 

Γηβοσέέωον τ α)ῶγος ἀπειρεσι.λασιου κηρ. 

Εἰθε µε γηδαλέού ζῶντα τ έχε νήδυιός ἰοὼς, 

Τἐω τρέὼ κελθιδεῖν ἐφ ὅσον διωαμίς γε πα- 

εἴη. 
Οὐκαγ με πλήζφενο Θροικῶν διος ὠοιδὸς, 

Οὐ Λήοςά Γ[α) αὗτος, ὃν Α βκαδίη τέχετο αθών, 

Αλλ εσὶ αυτος ο [ Πα) αἰθεζεται εἵνεκοι νίκης. 

Ορα,ΦΙα, χα) τῶν σομχείών ὠπθύτων δρα). σὐ- 

τα δὺζἀεν αἲ τὶς τῶν Οέκ. θ0 Φρονοιώτων, «ῶδὰ λνέας 

α),Όρφπου λέγιαδαι ζ σαιδὸς δὲ τελθεντος α),9ρο- | 
ον ας 2/ / ον ο/ λ »/ | 

που. ποῖον δὲ ἐχά 93199, }ἆ9 ἄασαρτον χα] αλήβοτο, | 
λ / »/ αλ λ ὶ {νι | 

χο) Τζι γε ἀμπελον μη ολα τέω δρεπλωκ αμ έω, ή | 

δε . ἀλλάω Ὡπμέλφα) πῶς αἲ "8η λεΞΕΥ τω γε- ' 

νέας αἰ,9εφπίνης: τοι δρ τοι Φύσις θείας δρ] σος” | 
| σαζεως. 

- 



ο δα Τ, οςκαΑο,. 

ες τυαγίος οἷ[ζο ΟΛΠ Ἴσημα οοἶογες 
{ρ[ε[ϱά η Ρτα{ «ές 11η [ΜΕ ΥΗΡΟΠΙΙ 
ΥΗΤίσε, ἱά11 ϱΓος (0 ΠΜ δὴ) υε[ἴογα ᾖψ)ο, 
ῳβοη{ε [μα [απάῑκ βα/[εεπεοι υε[ε) α 609. 
1 αἰία [ερῖα [μή οἰέχομηή οαμγγίτε Γης, ή) («οποσγάες [αβί[! {1ΤΟΥΗΥ ΠΙΥΡΙε Ηννος. . 
«45 σγεάεγο ο/η οἱ, θΥΗΣ αγ ΕΡΗΡ,ΡοηοΥΟ: | 
ανα ες [οβοίες, 71ασηή [ομής {ή ςΥΟΥΙΘΗΗἠή, 
«“4ῥίερ εΟΏΜΕΧο ΓάΠΜΕΙΗ ῥοπάσγε ΠΗΠΜΗΗ, 
1 εγγάσφμεγασέμεα 5 ΠλάΥής, αμ) ΡΥο[ΗΠάΗ: 
«4[ῥίοε υεπήγο (ΕΛ ΙΗΥ ΟΕ ο ηίᾳ Γεείο. .. 
Ο μή ἔ1ή1 [ο 66 ΠάηάΕ ΡΑΕ υ[Ηηα υέεμς, Ν) 
ὡρέγζ σσ" ϱαἨΓΗ7Η [41 οΥ{Σ {11 (εογο ]αᾶΐα: 
Λο ὔ1ε ΤΗΥ υ ερ Γης Τομ Ο/ρῥο», 
{νος 11ης: Ρο ΙάΙΥ η μάμν,αἰᾳ; ῥη]ς βαῖει 
Οή/ς αἰμοροία, [11ο | ού ήπος” «4βο]ίο. (αι; ο. 
{απ ο]. 4 γοσαέᾳ 11 ΕΟΗΙ ας οΘΥΕΕΙ, ή. 
Γη εί. {οί οἱ ἰε) Εμ ορυἱζήή. 

Σάε, 2/11, ΕΓ]ά12 ΘἰοΥ1ΕΗΙΟΥΙΗΙΤΗ οἱ) 1η αμα. 
 ς οφ κανα ΜΠρίρη Ρέμα ας ΦΕΕΥΕ πι 
ΠΟΥ άΜΗΗΣ λε, ΓΟΥΗΗΣ Φα ΤΕΥΙΕ γΑΕἱο, τυΗ ΠΑΙο η] 
μμο βοὔλήηή ΜΥ ος αῑα [ε, ης γάία, ρς πυἰμής 
Ταίορή αμε α]ίᾳ ΟψιαΡίαηη ΟΗΕ ο Γή γή) 
τά ΟΜογῃοίο ἴη{εἰ[ίσειμη, ρος ο ῥΗ απ ο «η 
ε[[εσεποΤα ποπ εξ Λατ η γη ο πε - 

Τ. κ) ἆ ΐ ἥ 



ΛΑ ο Ἡ ἙπάΑασΜΕΝΥ τά 

πχ 6, ΠοἨ ῥΗήπάηας ἱμβιοηί οβεγα!γΙκ. διά 

ἔ5' σα άΙΗΥΙ εΙεΠΙΕΠΤΟΥΜΗΑ ἀ[εοπ[πα «εἰ, Πο 

ῥοπα]πὺ αἰἱμίμο ΡάΥΗΗΤΣ ᾗι σπίβεα!. Ειφιοά ροειά 

υἶτα [10ἱ µπεηι βΥογοραγ! ορίαὲ» αἱμίπα ο[ῖ ἀεποπ- 

πα Ποπ [)1ῥοἱµήΗ. Ι-ΠΓαηη οπ/ή ας [αἱμίεη1 α 1 ἐο 

Ρείεγε ΓΟἱΕΥΙΗΑ, ΊοἨ αὐ Ροή1]ο. [}1οΕ Ιάφε Εγγ- 

βία αν [ευ η:φμλὰ πι, ο 1} ου1/ηε, αἰμΙπαΓΙο- 

2 Πεεεβι{άΓεηη ΙΥΗΡοηΗ : 65" Π0Ἠ γ14σµ 4 ΓθΥΥά 1 

ΓαΡΙΙη1ε μρίαια, υ[ζμε αἱ ῥριιἱ αοἷμ είς μή ει 

οι[ούψ {δες Λατο εΠαη! [ία γκι αάἡμηρίή; 

[παάρεραγμεβμει γ{[ εοςΊ0/ΟΟΥ6 ΠπάΙΥΕΊΊ: 

ΛαΩγ1οηρα ἄεεεία ΓΜΙΕΥΗΠΗ [α[ἰάΙα “1ης. 

παρε ῥαΤΜΕΡΗΕΥ: 41 ΠοἨ Υή[εΥε Ρατεηέε», 

Λ/ες]2ειο ῥᾷε γηἔ]α, άρα πες ἀξρηαῖα ειδιῇ ϱ[ξ- 

(0) μοηιοᾶο [1/ἱάΕΥ2 Εη]ο Τί[6Υε ΡαΥεΠΙΕΡ: Ώεωε- | 

ή ΠΙΟΥΜΗ ῥο[ομεία ε[,[ηε αλα Γα Γον ες θήταηε 

Ρος : ες η γε]έφεεῷ εἴγομτα[εγἱρίΠΙΥ, πε με εοἳ- 

Ρογε ε[ΣβΗ7Ίπο. δΡΙΥΙΕΜΗΣ “υέγο [απΕ]ή φΜΗ ἔσπο- 

Τα, ΕΧΡΕΥΓΕΗΊ έ[[ε ρα αμ! ὁ Ομαίς ὍΕγο ϱοπΟΡῖ- 

[ωμήᾳ, ὦ (αἰε (ε[ιάεΥίμήι ε[ν ἴη [ροςῖε Ροπέ,φ μοι) 

᾽οσαμ]ίά εκρείαπῖς μια οΥηΙΠο οοἵηΗ/1ΥΕΙ] ε[ῖ ́αΡῖ- 

επ/ία ας υοἰκριαιἰεδ εἰ ῥευπαάΗΥ Ίβα ἄἱεεγενφμα 

ΙΓ ΠΟΗ πα. 4 [[εζῆ, [εά 4ΠΙΗ1Η4 14 ΝΑ αὖ 

ο/η ΠΙα]ο οΡεγε ϱ7' υεΥΡοΤεΡΗΥΓΑΥΕ [ΑἱάΡΜΗΕ. 



ΦΤΒΥΥΙ. οκἀο. 4ῦ 
πέδοως, θίκοος , Οσκ αἰκθορπίνης χελθύσιως ἐ τα 

λάτι, λλα, χα σοίχείω) 9 οιρα δν λοδὸν, οὔτι α)- 
ρωπου Ἠνὸς ἀπρακπησλζ κὼησυ. τοτε εὖ χεα αι τον 
ποιήίω , τά βίν ὦ τέλος ατα] κα : σνίας 
πκλήσεως σύμβολο. οκ 22ῤ6 τὸν βίου; 1! ὄ 
θζοδαι αξιοιῶ εἰθισμιέλν κ θὸς αλιθρώπου, ἡ 99ῦν 
Ερυθραία ορ; που θτου᾿ τί δή ο Φησι : 9 δεασοτα, 

γζωτῆς μαντεία ὄπισωηηής αλά γκζιω, χα) 6 χε μάλ- 
λθν αν πσὸ τής γῆς μέτέωρρ’ Ῥθθνσαν Αα φυλα ές, 

άρθι τῆς µακκθιωτάτης σης ἐλευύσεως ἡμέσοι ο δὲ 

ΜΜαρων ῶθὸο ος εἴρημδροις ἑλπφέρὰ χα] (δε 

Ἄρχεο μειδίθω) αλορών τνμητέρα χεδγέω 
1) νωεκζψ ή Ἄρ στ Φέρεν πολλοιό ςλυκαθα/ιο 

Σοἱ δὲ ον 6 παριπὸρ ἐφημέθιοι ἐγνασαν, 
δε 

ΟΩναι να λεχέων' εσὴ ἔγνως δούτα ολα). 
Πὸ, .- αὐ οςὂα πό τον οἱ ανά ἐμειθίασαν; | ) δο | 

2ῥ αυτων 9906, ἁποιος όν , καὶ ἀχημοίτσυς 
δυ, ὦ δω 2έαφη δε ἄλλων. ὃν αἰλερπίηνδὲ σ- 

μα. ο δὲ ὤπειρον, τής Ούχ. οἶδεν ον ὁ ἆ ὤγιων 

«πγεῦμκα » ποία, δὲ ὀπηλυμία, ἐφεσίοττε ον τή τς ἀγα- 

2ου Ααλεσει, ἆ πλυτα ἐφίενται : τδἳ λὼς χουν {ο- 

φία τεκα) Ἰδλη : "Ῥλλα τα ἐφείαθω λεγήν ὄις αὖ- 

ερπθόω τίνα, "οἱ δὲ τω Νοχόὼ αυτων καθαρεύ- 

ν πο πθωτος κακοῦ ἔρρου1 γεχο] | ῥήμαζος ΏῬασκόν” 

α οεστ, 

Γ τή ή 



43ό ΕΚΒΑΕΟΕΜΕΝΤΑ 

Ἐὐσούθιος ἐν νππομνήμα() εἰς τὸ Διονεσίν οὕδιήγη(ῇ, 

ΣιΕυλλά δὲ Φασιν πὸ Τοάναχος β χο λου τίιο Σιχέ- 

λίαν Θεμαχιακληίώῴα., εἰπούσα 9 

ος Τθκναχίης νήσε, ὰὼ ἐκτίσε Τρβήαχος Ἡρως, 

Ὑλς πονζομιεδδιο Γοσιιδωωνος αὐακζοο. 

Εω[ατΏίας ἵπ οΟ(ΩΠΙ, αἆ ΏἱοΥ[Π] 
Ρετίεσείῃ. 

ία αἷς οἱοζίαν Ἱ γἰπαεἰαήια { γίπαεε βηΡη]ζὃ 

οἱ 2Η ο η Γά11 ε[[ε, ῥή υειδή. | 

Τοζπαεἷα ἵπ[μία, σμά εοπά(αἰε Ἱ γπάεμ» βεΥο5, 
ΓΙ Πηαγί- Ρ)α [εξ Νοριμμί γερῦ. 

Αυσιίίηιις ερΗῖ, ΟΙΥ1. αἆ Νλαττίαπαπι. 

ΟΡΗΠί1ο πο ε[ξ οι/ αἰιογ) ΡγίοΓ]Γ) οσαίπμηι (ρτί- 

[πηη ἀἰζα! σέπμό ῥιάαΛΗΗΗ, 

Τεσμες. ;φια ΠΊά6Η! [οε]εγῷ πυο[ἰσία Πο[ἴτῖ, 

[ηΥία Ρετρείµα [οἶμεπῖ ογηηἱα ης ΜεΥΥάδ. 
ΟΦ μοᾶ εκ (µήιάο, ὰ ε[ξ εχ ο1/]ηο Ο1ΥΥΗΗΟ {ο 
ἔα[[ορ ε[ειναπ ἡμ][]ε ΙἨησι]μ, φμοπίαπι [ογίαβν ] 

οιἰα ]ευαῖος αἰἰφιμά 4ε υπίζο [αἱμασογε η [ΡΙΤὲ- 
{ή αμάἱογαὲ, φοά πεεέ[]ε βαδΜΙΕ ζοἩ[1οΥΙ. 

Ιάεπι {η εχροῄτίοπς ερἰ{ὲ. αἆ Ἑ οπι. 
Ῥει ρτορ]ετα» {1ο»] ΕΜΕΥΗΠΕ επίπι 5" ΡΥοβΡε- 
τά Πο ἐρ[ὸ, η οφ μἱρηρ εμίαγη α[ἰηϊμα. πΜΕΠΙΜΗΙΗΥ, 
ηήα ο (Αγ ο ἀμάίλά εΡοίΠΕΥΗΜΕ, [11 εἰἰαίη «ε 
δἐργία ΑιςΙΜΥ.Ο ηοά ποη [αεί]έ οτεάεγε, πὴ ημοά 

βοείαΥΜΗ: 



6ΙΒΥ11. ος, 497 
ῥοεΙαγΗ 0 μΙᾷαηη {η Γκοβαηα {ἱῃ σμα ποβι βίας, 
απ) αἨη {ςΡγΕΙ ο” ΕΙ ο// 1116 αμ, θμα η 
12οπήπὲ πο[]γὲ Ίε[ω (:ρήβἔγεσπηήη (αΕἰς οοποίπογε 
ἕ ϱοποΠΙγρυἱάερά μή. βγκερο[μέΓεΥ[Η1 ἀἱερης 

ᾖ στά (ηλ! ἱήα υϱΗΙΓ αγ Ιηής κής. | 
(ΙΙ αίεῖι ε4Ι1Πρη ΡΥΙΠη μη ε[[ο δια ή 
ορ ΓαεγίΣ, | | 

| Όε οἰδίτατε Ὀεί Πρ. κ. (4Ρ. ΧΧΥΙ1. 
1ε (ῥτήβο ῥοεῖά ποδιηβύρημ, Ροειίεο φΗἰάεν, 
Φα ἵΠ αἰ[εγέη» αάμγηβγαϊα ῥεη/οπα, υεΓαςἶ(εΥ τά 
'6η, ᾗ αὐ {ρ[μήι γε ενας, οἰκίη; 

Τεάμες, [: φμα 7λαπεηε [εεἱρηῷ υε[]ἐρία πο[γί, 
Γγγίά Ρεγρείμα [οἱ με! ογηλ (πε ΓοΥΥά. 

ζα ϱ1ἱρΡε αἰκίε, ϱμ.ς ΕΠΙ ΙΜΙΓΜΤΗ ΡΥο[ΕἱΘΠΙΙΗΗΑ 
1η υἱγέμ{ε [111 Ρο[μήε , ΡΥοριοΥ βμίμε υἶεα 
ἔππηίαίούα, Ον [ΓποὪ [εεἷεγα, [εοἶεγωνα {4716 ηἡ, 
(αηογε υε[11ρία, 4 Πο” Μ{[ αὐ 1]]ο ὁαἱμαίογε [α- 
π4Π/1Υ,ὧο 40 [[{ευεγ[ωο οχρτε[]κο ε[. Λάβοενυ- 
Εἶηε ποη α [εἱρ/ο αἰκί[[ε Ι΄ ἐγσε]μωρ η Εεοσα{ρ[: 
Οαγ{ο [6Γη1ε νετ[ε ἠπάίσαη, υδί αἰε: 

ο) άα (ΗΗτΙ ο ἱή11 ο ΗΙΜής οἱ”. 
Γπάεβος α («μπα ο1ῤγ]]α ἀἰδέμηη ε[[ε ἱπομηέία- 
ΜΟΥ αΡΡαΤεΙ, στ ομά ΓΗ ΗΙΥ. ν 

ΠΠάοτις ΟΡ. ΙΡ. 1 Χ. ΟΛΡ. 11. 
αλλα εαπάοτε εοχρογῷ η ριραεί [ῶη1.γάλα επί 



Α.δ πο κκσλμμν τλ 
(κοε ἵάς αἰσίμμγ. ἴπάε 65’ δἱγία [τε εοῦ αβρεῖ- 
ας, 1η αἲξ ἀεῆς, ------- Της ἰαέοα εοἶἷἷα 

«Το ἱηπεζέμπίμγ. ----------- 

5ΙΡΒΥΕΓΙΑΕΝΥΜ ΟΕ οΠΠΣ]- 

ετου ν απίοίντλ τε ο. 
τυ{Π{Π. εοσίςσα ἀε[οπίρτα, 

Πῃ ΡΕΕ5Ι0ΟΑ. | 
ή }ΠγρΙπεΙαΙγε [ατρ, Ραμάο τει εΡίέα[ε]ο, 
Γι Γπομηάμ» ῥΥίπεερ:, νἍς αι [εΥγε [αἱ μεεη» 

ΚΙπεἠμεαι ἱαρ[ς: (άγχοη ἡλό [ογιε ἀἴερη, 
Δε πομίτα [εγεπε, πιει Γαία ἰαδογή. 
δοἷο [ο [αι ε[ξ ουαεμἰα ΡΥοάεγενεΓζο: 
1ῇε 1η» οα[ία πα[ζε(ΗΥ υἱγσίπεηπάσηη». 

ΠΙΒΥςΑ. Ι 
ρε ὧῑές υεπΙςΗΕ, 40 4ΕΕΥΛΗΑ ΤΕΦΙΡΟΥΕ ῥ/ίπεερς, 

| 1γγαθἰσης [αια ᾖεία, υἱγή [να οτὐαἰμαά Μοἱΐει, 
ή 1 0Ιπε εἰαγε[ζεῖ ομίμ» [}ήάφοσα γεορηέή: 
Π] δογαἰάα με [οἶμρ γε[ογαδἰε ἰαθγα ΥΕΟΥΗΗ, 
ΠΠ ΄σιο εγε οιπέῆίε. σγεητίο γεχ Ψιειγα ΥεοΙπ εξ 
Γη Κερίπα πμμάὲ, [α6ΐμ., ῥεΥ αμα υίμρ. 
| ο ΈΡΡΗΙςΑ.. 
ΠΠ Άλ/οη Γαγάῖε υεπίο, τάοἷ(α [4 Π1ςη{ ΜΟΠΟΠάΜΥ 

Σου 0ρηδ. ῄος ΓΊΕΥ1ΟΥΙ ΓΕΤΠΡΕΥ ἀ (ΟΥΦςΊΕΡοΠΕΑ, 

----, ον ωκωινος εν αν ανν ωιωνιννιωκωωθμων  ἀ{..... 



ΤΕΒΥΙΙ, οΚΑς, 499 
ΗΠη ῥεγτεπίαμ{Ε ΟΥ σαμάΐα ἹΠασηά βγορδεῖα 

Σχ, φΗ1 υἱγσίπεα εοηεεβίΗ» αὐ αἷμο 

ᾖγοαιδὶή, [6 εοηΙαἐλ ήΛάΥή. οπή μία "υὐποῖε 
ος ΠαΙΗγ ορετα : αἲεοῖῖ, φἱ ο όῖα ϱΗΡεΥΠΗΙ- 

οιβΜΕχΚΙαΑ. 

{ή Γοπογή απ [ααἱεργασπ, βοπογέ 
ΑΜ λε] {6 Γι γέσεΥ [άογά υἶγσο οἱῤαδίε 
{αξτο [ο : βεΥ φη60 σαμάεΡμηε ρεέζογε [Ἴή1ή1ό 
Ολιπίά, 65" ἐοο ἰοέβιι [άμρ αὖ ουῥο 

Λ{Ιγίβωμηη : [4 ἆοπα «ν{ασί ο αμάο έγεες 

ΟΡ 6ΠΕΡΜΕΥΟ ΥΥΥΡΑΤΗ αμΥΗ1 , Γρμγά θαύαα. 
δΑλΜΙΑ. | 

Έεος ἀῑθε, πἰσγάς φα Γοἰ]εί ἰαία Μοπεῤγα», 
Αοχ υεηίεί, [ο/μεη: ποβο[α πο[ ία 4111 

(οπής {ψάνεα, γεΓεγεπῖ υἳ εαΥηῖπα ριωή. 
ΕΕ ΡοῖεΥΗΗΕ εἰάΥΗΗΊ υΙΜΟΥΗΤΗ {4ηΡεΥε γερεη, 

Ε]μηΙάο Φ4Υ1 υἱγρο [11η ἱπμίο]αϊά ΓομεΡίε. 

«πημίῃ ῥος εαἶ μη, Τ[απεία [1 εΥα ΥΙΟΜΥάΜΤ. 
ςὗΥΜΑΝΑ. 

απ Π1θή οεΥίά ΜΛάΕΗΕ, ὅ υεγά, οΜ{1ή14 υοτζα. 

; μια υεηΙ/Τί ἠοά ϱΓάΜΕ ογασμίά γεσῇ, 

Ο)ηὲ {οἱ ποοη]ε ΠΙΗΕ0 ϱΗ1Η ῥαεε, ΡἰαεεΡίε, 

Ἰτυομιε, πο[/γα υ6[) 1η) ο1ΗΠε ἀεεεη!ετ, 

[ή οπόδίς ῥμηη]ψ. οα[ίαηη ΡΥο Υ1άίΥε η εἶἶατη 

Ώεἴσεε, ὃς αἶίαρ [ογηα ΡΥΕΕβΕΓΗ ο//πε», 



46ο ΕΡΒΑΦΜΕΝΤΑ 
ΗΕΙΙΕΦΣΡΟΝΤΙΟΑ. 

1111 ΜΙΕΔΙΙΟΥ ἠμομάαα, υἱά] ἀεεογαγε ΡΗ εἶ]αη», 
Εκμιίο (ο1/ῇα11 φΜοά [ε [ε’ναγεε) Βοπογο, 
ΛάΗΠΕΤε ἀισπα [μο, 65’ ἀὐμίπο Πηηαἰπε υέ[ᾳ, 
Ὃομᾳ [0βο]ει ἨΗ]1ο ΡαΥεγεΕ [/0άΟΥε ΠΗΙζΙΜέΕΗ: 
Γγοροπἱος [1ηηὴ, [ρεοῖο[α 65" υεγα 1 οπα ης, 
Ρααἶβεα ΠΙΜΠά µη 1 {0 ἀἱΠίοπε σΗὔοΥεΕ. 

ΡΗΚΥςΙΑ, 
{ρα  εµηη υἱαὲ {911ΗΗΗΡΡΗΠΙΤΕ υο ΠΙΕΙ) 

Λ4μπάἰβογαίπευ [1ρίᾶος, ὅ Ρεξῖογα οεεα. γερο]]ρε, 
Ε φμία [το πο[(ΓαΗ εοπΗΡΙΕΥΕΜΕ οπού Ρε]]εηη, 
7 Ἠγσίπῷ ἵη εουιῥ "υο[μίε Φε Μ/εΥε εα]ο 
{ρ[ε Ώ ους ϱγούευα, ΦαΤα ΠΗΛΟΙεΓ. 4πσε]μρ αἶνια 
Α{αἴγὲ, 4140 111/6Υος εοπ!γα σα |οΥάε [εμάτεί, 

ΕΥΡΟΡΑΕΑ, 

}/Τηρἰπὶς σΙΕΥΗ ΜΗ υεΠεἱ ἂς εὀχβοτε νΕΥΡΗΝΙ 
ΓΡ ΜΥΗ ΤΗ, φὲ υα]]ες 65’ 1οβ{6ς ἴγαη[{εἳ αἶ[ος. 
1]ρτυο]εης εἰ [ε]]άτο μι] Οὔηβο, 
Εαιμγηιμπάο Ρά/βεΥ, φηὶ οηδία [1επεὴ 
κοχ εγίε ΡΕΤΙΟ: ᾗι οςγεᾷο, 5 1ΟΠ{Ρ Γ41εΡοΥ: 

ΥΙΗΠΙάΊΟ[Η ας ἀἰμήπο [με σΛαΓΗ». 
ΤΥΕΝΥΝΕΤΙΝΑ. 

ᾗετακ {ρ[ς [ους ἀεάίεβας ΗΡΙ 1Ηηία Γαάϊ, 
(αΥΗΙΙΠ ος ο απέζαλη Ροἳμ γΙοΠ/ΙΥάΥΟ ῥμείίαγη, 

Οκεί 
(οπαρία φας Λακατεῷ ἡ ῥηίδης, {μη 

] 



ΙΦΙΒΥΙΣ. 0ΟΚΑΟςΟ, 461 
Όρη [ῦ οαΥπε]}εµήι ΒειῥΙοίςα ΥΥά υἱ(ο) ή. 
Ο πΗπήμηη [ε[ίας, σα]ο αἡρπ]βίγα Ππα(ΕΥ, 
(0μά ΕαηΛΑΤΗ |αςτο ἰαέ]αίε αὐ υβεγεργοίοσε! 

, ΙΑΟΕΙΡΡΑ. 
ΥΛΗΣ ογίῃ | ῥ οπηπε[άνιρ, οβατἡβίπιν, αἴαμο 
7-1γσΙμῷ ζ0’ «υεγα εοηαρἰεδίε υί[εεγα [απέζμηι 
Σ΄ εγΘΗΗ, εοπ[ε[ΐο, ποποκα, [Ῥέγίτως αἰὴ; 

' 1λερεδίας πρ εάγλοα ἐς, [αμεύς απλούς, 
ο ἄγσηοι σσ. πο[ίγα οομη][]α ῥἰαομία ομίρα: 
| (η ῥοπος σοη ας, 05) φἰογία εργίά ΠΙαΠεῥί). 
| ΕΕΥΤΗΕΈΕΑΕΑ, 

| (Υπο Ὀ εἰ παει, Ωμὶ {ε ἀενιὴ[εε αὖ αἶνο, 
| Γσῆρα [εἶίοςς ΥΓ ΟΥΕΛΕ ο/γα βογα [οἶει: 
[11 εὗγνα νεα υέγσο [εΥει ἂἲε Γἱγρε ἄεεογα, 
Ἱ 1η ἐογγὸς μη ἐεπογής ῥα[μγης αδ αἨής, 
|«νάασηη» ετίΣ ΓάΥΙΕΗ βίς οήο εαγημίπε υαίος, 
7 ΜεΊΙΑΙΤε [ας ϱΥμά επ ρεζΊογο υείακ. 

| 



ῬΕςΙΒΥΙΙΙΝΙςΙΙ- 
ὍΡΕΒΙςΕΤΕΟΕΝΥΝΟΕΜ 

Ι1ΝΕςΣΡΕΟΤΙΟΝΕ, ΡκΑΣο]- 

ΡΗε νεῖο δρα Όμπαπα 

αα[ΟΡΙΟΥΗΗΑ, 

Γἱοῦγ/15 απί]α. Ἀ οπ. δρ. τν. 

Οµήµ ἕν αἶία Ἱ αγφμἰπίο γεσπαλίε παπά ε- 

αρ υΥδὶ εομι]σί[] 6 ἀἰςίμΗΗ, [4ε ἆΕογΗή1 αἴλομίμν 

[με ἀάΙΠΟΠΗΥΣ ΠΊΗΠΕΓΕ 44 Ποη {αἱ ὄγεικο αἰίφιοὰ 

τερη», |εὗ ἴῃ ούηηε «μη π1ἡ{οείος 11Η ε οΤά- 

ερ γιὴς Ρεγίομὸ [εγμα με. ἵ οπίς πα ()ΥάΠΠΗΤΗ οχ- 

εευπά (ήεα ΠΜ ΠΕΥ ,ΠΟΜΕΠΙ [ος ὁ1)ΙΙπογμπα 

οΥ4ΟΙοΥΗ/Η υεηα]ες ο[ΓεγεΠ» : ΟήπΜΕΙ αγφΗπΙ 

ποΐοι εος {αη1ἱ εὔΊΕΤε φάΠΗ ἐ]]α ἠπάϊςα μετα: αθήε 

σσ. 1765 οχΗ1Ε εκ. εο ΠΗΥΠΕΓΟ : Πες Πημζτο Ρο τεἰί- 

Φος ΥεΓεγέπς, ράπΙίἆεΠι οδιΜΙ{ε: «ἰουί[άφμε ῥγο ἄς- 

ίνα. ἠΜοά Μαη {1Η ΡΥΟ ῥάμοἱογίρης Ρετεγεῖ, (Ματ | 

Ρτο ρἰμγίρμε οδείπεΥΕΊΟΗ Ροιμί[[οε , ΤΗΥ/Η1Η ἁἲ[- 

οεώεπς ΤεἰίηηΡΥΤ εγεπιαμεί Φἰγηάἰμηη:γεἰα(νφμά | 

ενέδρ ϱμὲ [µβεγεγαηῖ; αΜΤΙ ΜάΠΙΗΥΣ απίεα ρεῄε | 

ΤΠ το γα ΠΜ ΠΙεΥῷ εὐ [1η αεεοΤ[ΜΙέ αμ µ-- | 

γό0: Τε; ἀεπατγαϊα ϱ [μὴ ηιᾷ [ααΐο ορη» ο[[ε. 

ΤΗ [οπή φίρη[άαηι εζοόδί, αΜετ/αἰΜΊΗ ΜΙΑ ΥΕΗΣ | 



ἵττονιγ. 
ΔΕΝ ΧΡΗΣΜΩΝ ΚκαΠ 

«ν 2 9 { 4 /) ο τῆς αὐπ]ν οπσκέψκως, μαλι- 
| [ ὶ ντ] - / 2 ο | ο δὲ ην τῆς Κυμκα[ης ο) 

/ 
λεχθοβτων, 

Διονύσιος Ἀρχάιολογ. Ῥωμ. βΙΘλ. ο). 
ρε Νο Β ον ΄ ι ᾿ Λέγεται δὲ τῖχα] ἕτερον θα τῆς Τα ρκιωί» (βασι- 

| / / / 4, / / ο / ' “λείας πλου Ἰαωκασον Δτύχηµκα τη Ῥωμα[ων υπαρ- 
ξαιπολά, εἴτε θεα) τίνος, εἶττε δι ιόνων θλνοία δωρη- 
| ον ορ 6 (ωθὸς ὀλίηον χά]βον, Ὁλλ. εἷς ὥπθωτα 1’ βί- 
| ου πολλαχις αυτέιν ἔσωσεν ο μεγάλων χαχώΥ, γη 
| γίό ἀΦφίχετο ο ὃς τὸν τύραλνου, Οὔκ ὄλαχωθία, βίολοις 
| οννέα, μεσᾶς Ιθυλλείων Ὕθησμῦν. ὥπεριπολησαι ος. 
| λρυσα. ΟέκαξιοιώτοςΆ ὃ Ταρκιωίω Ρ α[τηθείσης τ]-- 
| μας πρίααζ ᾱς βολοις,α πελθούσαι σάς ος αν κατε- 
χαοσε᾽ χα] μετ ὃ πολιὼ γξόνον (δε λοιπας «έχασα, 

π δω 2 ο. Β λ 3 ο” 2 

ο είσα ἔτω ον Ταυτίω τζιυ αι τόν σοι έλα Πδιων, 
« 5 9 / 2 ᾿ 

ζω σεοὲ πόδι η) πλάόνων ἠδειωή η λαο), απελ- 
Ί ο ς 5 4 / | Δούσαπαλυ σε ἡμισείας πιο, Ὀπολάπολλνων κατὲ- 

ὴ ὶ λ ./{ νο . 3 χαοσε, χα] {6 Άοιπας πὰς ονέγκασα Ὁ ἐσοὶ ητειὝθυ- 
.. / ο ας 4 ον κε Ἱσιου. Ὀαυμιασας δε Ὁ βάλόθ- κα της 2κώα/ΚΑςοΤαρ- 
| { . / / ὶ / ᾿κιώιος. ζρις οἰώνοσχοποις µετεπεµφατο καὶ οσήγησα-- 

| έσος, ω / λ / 1, 2 
'άλρος ούθις πο αγκά, τί εή «θα ηάν µρετο, Κα- 
ι ας, Ι ϱ 2 
4 χ.ο εὖοι σημείων των Κκουτες ο θτοπτ ο ν/αγα- 



46. ΡΕ ΙΝΡΡΕΟΤΙΟΝΕ 
ον απεσραφη, χ) μεγάλέω συμφορα! ποφα]νοντάή, 

μὴ πᾶσας αυτον Εἶολοις -πρίαοδαι, Φκέλ σαν 

ἄπαρβμειαδα! τή γκυαρα ὅ λθισίον οσον μσσει ο) 

ζριό ῶξιό πο. πύ χθησμο λα, ἡ δν οι ου νωυὴ 

(ῶὲ βίθλοις δοῦσα., κ) Φόᾶσασα τηρήν αλ, : δ6 

α),Όθφητων ἠφανίοδη. οδε Τα ρκιώιού / ἀπῶν αὖ α-- 

δρας Ὠαπφωάς δύο (ωθοχἠθισα Άμος ἓ χα] δημοσίους 

αῑύδις δύο θθοίποιζος Ωρα ζθύξας  Ολείνοις ἀπεδω- 

κε πζωτν βιολίων Φυλακάο, ὧν του έτερον Μάῤ- 

Χ9Υ Απυλιον, αδικὰν τί δὸζαρπε αῶδὰ το πίσ]ν,χ ιοἡ 

μέζωυδυτα ὐ υφ ̓ἑνὸς αν δημοσίων ὦ ὡς πα ζοκτόνον» 6ά 

ἀσχὸν ἔβρανίας βοφοΥ, ὄβῥινν εἰς ὢ λατ μς 3 Ύ 

Οὀκβολίὸ Ἡ βασιλέωνή πὸλις ανα λα, αόσσα ζω τε 

λεισιδμ Ὡθοσασίαι, αἲθρας ζρις Ἐλαφανεράτοι ον πὸ- 

δείκῥεσιν αὐτῶν Φύλάχαξ, οἳ Αα] βρίς συ τω ἔλου- 

σι τζιὼ ὀλημελόαν, αρα] φαν αφἀμῶνοι καὶ ΤΤ ἀλλων | 

ο κι χν )τέω πολι ο λγμάῶν' κο) δηµωσία αύριο . 

ικα τςησινὦ ὧν χωθλε σέχ παζέπει (ας: ἑλησκέφάς | 

ο λοσὼμ ζρις α)δρώσι ποιοι]. ( ρελντ! δὲ | 

εἶπεν, Ἡ Αη, ὅτω Ῥωμβίοὶ ΦυλοΏοισω ὅτε ὁσἱοῦ κπή- 

κα ἅτε ἡέρθν, ὦ ὡς σα Σ/οὐλλέα εσφατα. χεανται δὲ | 

αδθοίος στὴ ή ' βνλη Ψηφίσηται . σάσιως καζφλα ώση 

γζω πόλιν, ἤ 'δερτυχίαν τίγὸς ω ναλής συμστεσήσγ 

ολ πολέμον, ἤ περα των τίνων γα) « Φφανασμάτων µεγά- 

λων καὶ διρθ.ρέτων ἀὐθις ΦαΙέντων, οἷα πολλὰ σέιωέ- 

(ἡ, ὅτοι 



δΙ8ΒΥ]Ι1. οΟξΚΑς6, 46 
, 

ή] αμ μενα βμαηι ᾳσ. ΛοχάΙΗ ααὶ 1 1η] έ]: 

Μο 10η οἵη6ς ᾖιγος ο νν Πωπμμαι 413 

πημΙ{ογί ΦΗ4ΡΙΗ71 αμγέρειεγεῖ,  γεἰίέήήη οΓά: 
ΙΟΥ Υλη]. 1Η [1ου αἰαἲἰς Πργής (ἡΙίσεπιεΥ 6ος ”- 
άΤΙ Υ2ΟΗ/418. σ, 720οχ 6χ ῥομηπίδς ἀζῥαγωῖς [αγ 

μα νι ο εἶμ]ῤμς υἱγο; μου εἰοσίς, ααλεής 
4 μοδης ηἱπΙ/]γ ρΗΡΙΙκή; ο ἱρηρ ος ον 101 

Ομ μα ώώα 
4. 41Η ηλ, υ][Η11 ποη ῥοπα /άθγεύη 6ογέγε, 02’ 

αὗ Μο ΙΙΓΣΥΟΥΗΗ1 εεἰαίηή Ρα(γἱοζ{], 1 δημ [ά 
Οζ {η η ΕΜΗη Ρτοῖεοῖε {η πατε. Ε χρηί[η ροίῖεα 

| γορίῥη», ομαλά» [/εερτα δ40ΙΙΠΟΥΗΗΣ εγά ακτή 

| [μου υἴγου ϱ/[γοάος ΕΟΥΜΥΗ οΥεΙΗ; μη Ρεί (1Η υή-- 

Γασσως [4Η5ΗΜΙΗΥ ἐο 1670, [ἱῥοΥ1 4δ οπιηίδς 

| καλως ἰώ ο οἰμηίῥως 711): ον η Ρίίες Η]ῇ 

| αααῑὲ αἱὶος {η φμἰῥ. ο ῤγ που ᾖίῤγος αὐ Η]ὴὸ νηο- 
| εἶηοῦ 1. ὅτι εὈβοπά]ο αἰσα, Πἱρ! Ἰκογλάῃ! {εω 

| ε]σίο[, ” [ο [ΑΕΥΗΗΙ {11 ἀἰΙσἔ[εγ οι! ος 1/1 ε μα Ὢ 

| ῤγΙ]πά οἵάςµ]ά. ἵΤΗΜΙΗΥΑΜΙΕΙΙ εὖ οχ [έπαίη/|- 

Ρα, ᾗ 4 Μαπάο [εάμηοπίρη, ΗΥΡΕΙΗΥ ώς , 
ΡΗ)1. 4Η {η Ρεί]ο ἱηῃσπῷ αἰφία εἰαάετ ἄεεερία [μὲ 
αμ: ῥγοάϊσία 6" ο[]επία, Φα αἴ]ᾗ οἰἰὲ εοπ]εύ γα 

| Σ1ΑΡΗΗ  αἰσά ρογ {επ ά! 4ρβα ΜοΤΙΠΗ: θμαἰία Πα, 

σε 



466 Ὢξ. ΙΝΑΡΕΟΤΙΟΝ 8 | 
εομείσσγο. ΕΠΙ Πδγί ιά ΓΟΥΗΗΙ 1η ζοἶ μες ωμό αἆ 
δείῖωσι Λ{αη[πομη, ἴῃ Γεπερ]: (αριτοἰἠί οείία {ῤ- 
(οΓΓάηεά, ἱπείμ[ι ἄγεα ἱαρίάθα, α[[εγατί α ἀεςει 
υἰγῷ. οἱ οχαδία "υργο ΓΘΥΗΙΑΠΗ [αργα πρ σι, 
ὃν [ερτµασε[ιπλαγη οἶγπηρίά άεὔη, εγεΙπάΤο {; αριιο[ίο, 
{περει ἱμ[ιαίας,! ζἱάα 11 αμ{ΗΛΑΠΙ, [με Γογή- 
[ο ἱπςεπά(ο,οΗγα αἰή' ἀοπάτὴῇ [ομῶ,ϱέ φΗΐοημε ἰσηα 
αἲ[ωηρεὶ [ή11. πατῃ (Η1ΤΗΛΟ ϱΧ/ΛΑΠΗ, οπή [ο- 
εἶ οοπηβοΥ{α:1 [411 ΥΓ αἰ]αι] οκ. [εαἰἱεής υγλῖ» 
διῥατείη ες ΕΥγῤΥν ία, εκ... [εραιἐ ε]]μο 
ο ΓΤα1[εγἱῥεπάηηη γη/βἡ, ῥαγιήπη εκ αευγβίῥης, 
εἴσ'α ῥΥ μαι βομἰμίρης ας[ογ/ρ! : η αμ1ρμο ἴημέ- 
ΠἱΗΙΗΥ (ή αάαγι [/βρο[Ηδα, {άς (εργεβΕΩΗΙΗΥ 
4οτοΗβιά μη φας νοςση! αἰ[ογίγήπε. 5 ΕήΜογαΜ- 
ἔ6ύε ἠὶο 1 εγεηιῇ) }αγγομ, αμ ἐἸογίεάίοηι, {ια 
Ῥγοάἱαε {η Πῥῇ ΤΟΥ ΟΠ. 
ς Ιάεπι 5. . 

(ήῇ 5’ υηύμεί[α ογά Φα ΠΗΠὲ υδοσΗΥ ]η- 
ᾗίᾳ, αἰςα ία γα! ῥμίς 12ο, σσ. ο [οίῤ Υ- 
2]: ὉουαδαίΗΥ, υξ Πε υἱ2γο η ο το) ]]ηής ση] 
π1ζο σον αλ οΥ ή α αζᾗς γεαα ες, 

Ετ τυτ(ᾳ. | 
Γογτο.Έπεαι σσ. ] γοἱάπος 1η Για ]άη Ρενηο- 

μ][]ο εὔ ιαπ ΚοπιάΠ οηἼηςς, ΟΥ ΜΗ ενα δς 
Τε[ί αἴες 



| α1μΥτ], ΟΚΑΟ; 167 

6η. ἅτιι έμεραν οἱ ἡγσισμα, με έλθε ὅ - Μαρσιοὸ κλη- 

τον πολέμου, χείωλυοι Χτ γής ο) ὢ ναῷ ὅ ὅ Καπιτω- 

αλύη Διος, ον λβήηΗ λάβα, ο. ̓αλόρων δέκα, εὖς 

Ααηρνθμοι ατ 9 τόω τθιτέω πα Ἐ ο χΦὴ 

έκατον ο ,λυριιάση ἐμιωρηοθη νο ὃν ὅ να; εἰτ ος Ἑππαδυ- 

λῆς, ὡς οἴουταί Τήνος, εἰ οσο ζιωτομάώτου, σεὲὼ λης δὴ - 

«λο , αἰαλημασιν, 6ο ν αυποὶ δλεφθάῤηστων πσο ᾧ πυ-- 

οὸς. οἱ 3 μι ον τες, ω πολλα) εἰσι σύμιφοροι τόπων’ οἳ 

αδο, ολο 1πν ον Ιταλία πὂλεων κ9μά1ο) Εν τες : οἱ ον ὄδ 

το ρυθρών ον Ασία, ο ὄύγμα βελῆς Ἀποραλέντων 

ωίάνην στα τίιὸ αγτθαφόω οἱ δί, ὁξ ὦλλων 
πόλεων χα] παρ αἀἰδρων ἰδιω μέζαγραφέντε’ 

ὢν οἷς ἀἸοίοαουτα] νεο ἐμπεεπο ημθοι ο Σιθυλλεί- 

ον ἐλέγλονται δε παν κ λευμῶναμ ἀχροσηχίσι ̓ λέγω 

δὲ ἆ Τερεντίου Ούάβρων ἵσορηκεν ο τη στο Άδγουῃ 

πορογματεία. | 
ὁ αὐτὸς βΙ6Λ, ἅ. 

Καὶ ο δὲ ἀκπὴ συμπασα » Ἡ η ηῶ Γπαλία, καλου-- 

ἆθυν ς ως τω υτω αὐέκειτο, Σαδρία «ὤἘδε τα ο,οι- 

ἀδιώτων ὀνομοιζρωδύν, ὦ ως ἐσν όν ἐ ον τε Σιθυλλείοις 

τέστ Ἄθλοι, χα] θύλοι νξηση θλοισος ο τμ) ῇ δεδὸ- 

λροις εἰρημδῥον. 
Καὶ παλι; 

ης δὲ τα [σαλίω Αὐεί σ Τρωὼν ἀφίξεω», 

Ῥωροῖ τε πόρτες βεδα(ωτα] χα] δρωμλναν' Απο 

αρ 



Α. 

46δ ΡΕ ΙΝΣΡΕΟΤΙΟΝΕ 
ο ορ ῃ)/ / νε ο / αν, αὖπ ν ἐν τε 2υσίαιο καὶ ἑορτεῆς, μάωυµατα, Σ./ουλ-- 

/ Ἱ Ἱ Ελ ο) ο κ ᾱ- λη6 τε λθγίά,χα) Ὑθησ]ιοι Πυλικο! χα) ἆλλα, πολλά ὧν 
νι 9), τά) μες μ / ε ΑΑ οὔτε α τίς ὧὢς θ./ΩΡεττείας εγεκα, συ χει νλ ων Αλ ρίδὸ 

Καὶ παλιγ. 
ο. ῴ ὶ ς / / . Ἠν τί θεσφαζον Ίρωσι, ὡς μλω τήγες λέορισυ, ο» 

/ { ε 56 Ἱ / εν 
Δώδωνη ωομαλνού ὡς ο) ετεροι Ύθαφοισω, ϱ) Ερυ- 

ο / ον 5/ / / ο,ραιό θιεδἰῴ της Ίδης, ενω κ Σ{θυλλα, ὄσπγωθλα, 
/ ἃ 5 ο 2. Ἀ νυµφη γεησμῳδὸς, ἤ αὐθὶς ἔφροισε σελόν 6η δυσμον. 

ε / σ/ . } ζω ολ) / ./ 5 “. [η ΑλΙ8, τς α) εἰς Τό το Ο γώθλον ελθωσυ,ο» Φ χο τεδδιι-- 
ροή / «/ ος / / ε 

ται {50 ραπεζα» ᾿οτῶμ δὲ τό το κάθωσι νο Άνον Ἡ-- 
/ / " β / «/ 5] / ὴ ὅ)ο γέµονα, τεζαποό ἂν, ποιησανομοίς οπου αἲ και ὁ (Φον 

» / 

ώῦ δείκααθαι πολι, 

Βιβλίῳ Υ, 

ο] 
Αα πλω | ων / Αλ. ν.8ρ οκ χα] (αυ τγαφθίας, αἷς κολοίζονται ες τν 

9 « } / / ε ι ἱέροφωτ αἲ ΜΗ Φυλό ῆμσαι παβλωίαν,ο Ταρχυ- | 
3 ον »/ } »/ ε 5 γιος ἀδθυράν ««πβεθρτος, εἰ τε Χν λογέσμον , εἶτε, ως οἵου-- 

η. πρι ς/ εὶ τὴ τε η τα] Τίγες, οψεἰθοἰς σπειρομλύος, αι τζω λε τελό.- 
ἃ δι ταςι / ς ω ο ϱ Τέιω ο ἴοις Σήθυλλείοις θυρενέώαι 3ξσ]κοι οἱ αυ. έ- 

ρ 21 ο | ρών ὀσηγηται λεηρισυ. 

Εις λίω ο]. 
αν ὃν σ ὶ ο μι / ε ΓΤ / / Ἰναξ καζασιζ-αέ ὀξεμίοδωσε ο Ἱ οσου(κ{ος Αη-- 

λ / Στ / 5 3 / 
Ητει, χα] Διονυσω , χα] Κορ, κατ θογέῶ, έασὸμι-- 
αλ φίλο / λ κ σαν 9 αι Ἕρφαι Τό πολέμου καζαρχας , χα] πο- 

ΑΝ ΗΣ σ ' / εν. α. : ον λιω αὐίοις παρέθον Φοίοον ὡς διλέίνουσαι, τής τα 
Αν » / λ / } Αλ οο. 5 ον » γη ακαρπου λυομλύης χα τής έξωθεν ὤ)δάςς ος” 

{ ω / ο ὰ / ὶ εν επί  ραχομιζονλύης 24 τον πολεμο), λίαν Τότο 



51ΒΥΙ1Ι. ΟΚΑΛΟ 46ο 
ος ῑες ΜπάΙ«ηΗ, 10]! Πργί ο Ῥγιριῶς 
οἵοΜ/ὸ, αἰἶσημε ηΗΙτά: η Πέ] (αηή Μάι ἄἲ 

Γρεείενα εοη[έέα γε[ρμογΙε. . 
Ἱτεπῃ, . | 

ος κ άεεερείαπεζΜοάόαηι γεζροη/ηη  τοει αρ "η 
.1)οάοπαι,υΕΠΟΜΗΜΙΙὲ {ΟΥΙΡΗΗΗ, απλα] μηή, ἴῃ ΠΠ, 
| Εηγιῤτς [ζω πυ]οο, υδιῥαδιιαδα γ]]α οἵο ἶο-- 

ο }ηῥῥα. ζιος τ[Πεγαι εο5 4Μ{σάΥε οεςἶΦ εΤΟΊΗ 

.υεγ[μς, ἆοπθς ε0 ο(ΟΥΗΥΗ ΡΕΥΜΕΠΙΤΕΗΕ, υδίηεπ[, 
|. οὐ ΙΘ(ΘΥΕΗΕ: φμοά ππμ]αῖφμε [αέζηηι απἰππαά-- 

Μεγέή[[εμ:, ζμαάγΗΡεα ἀμόἷη, υβίομπῷ [ε[[α Ρτο- 

οζηή[]εί απίγιαη», {θὶ εοπάεγε ορρίάμηη. 
| Γ1οτο 111. 

Έτ [ΗβρΙΙΟΜ φίο η 7 ε[]α]ες [1μ)τ{ οοηµ]εἶν 
αππάάΜΕΤΙΗΗΙ ῥομῇιε6», 1 αγημἰπήνο οἱ ΓΗ} {η- 

| μεπί[[ε ΡΥίή1Η5, [1ε ἱὰ οογΤο εοπ/[Ε[ἱο , [10 υἳ ο ηῖ- 

. απη ορίπαηίη , ἵπ[ουηὴ] ηποπίζμς η: 0 ά 
|. Ρο[ ε]]ὴμο οὐηηι ἴ116Υ δἱ μα ογασμία Τερεγῖα 
| ΟΗΕ [4ΕΥΟΥΗΥΗ ΕΠάΥΥΑΙΟΤΕΣ. 

Γήοτο: 111 1. 
ζει (.6γεγί; 1.1ἱρεγο, σσ. [1ρεγς [ααἰρπάατι 

Ρο[πίηρ [οεάΜ1Ε ΕΧ "υοἳο.πάΤ1 ἠπείο θεἰ] αῤογα- 

49) εξ υἰζτης ἵπορια ὅ 4ςη9 οἵα{ 1ο 6 1Η 

ΤΟΓ/Η1 αε[ιοεγοῖ, {Υγά [γη έἶηρ περαη!ο, ς7' ῥε]]ο ε 

 εοηηηραϊο αἱμπάε [0η εβεγεΙΗΥ υείαη!ο. ἴπῆμο 
νά ας 

κμ--- 



47ο ὉΕ ΙΝΣΡΕΟΤΙΟΝΕ 
η ΕΜΥ 512 μμου Πργος α [5 ο [οάέδωε ὑπέφίω 
ὧν ί[]ες 609 οχ οδοί εοσΛοΜ/[[εε 
Ρίαεαλάα ε[[ε λες ηΗΠΗΙά, νοῦ Μη Γεοῖς ϱτίμ/{ κα: 
ΕΧΕΥΟΙΠΗΣ εάεεγοῖ, παρογή) ΓΕΥΊΡΟΥΕ Ρεπίσπα 
υγ] έ[ει 4Πποπα, Ὁῖ αη[έα, ΓεπαΡία [ε Η]]ὴ εομ//µ-- 
ἑἴμγμνε, 5 {η [ΗΗΜΙΜΤΗΗ {η [ηση[ο 4ππος ᾖ- 

ο αα. 
115. κ. απτία. Ἐ οπη. 

1η ΛΥΠΗ ογα ση] ΠΗΘΗΓΗΥΙ εῇ, [ογο ος ἡ)- 
ΕΥ ηΕῥης η υΥΡΕΥΙ βο[ίῤης οχ)εγὴ , ιά 'σπο ᾖβει- 
τα{ἡς ΡεΓΙομίο «ἱηίεαγεμμγς [οά ΕΧΙΘΥΗΗΙ δεἶμα 
η [ΗΤΡΙΗΥΗΥΗ αὖ Πη]ε[είμα ΓΑ ΠΗΙΦΜΟ: ομως 
οπεΙπά εκ "υγῥο εχ{εΥΥΗΙΠάΠάά έ[ε, νο {414 υο 
{μη [αογ]οης Ρ]α(α1ής, αμεγΗπεαπέ]ά πα]. 9ος 
[1βεγεῖ, οεἵταΠι ἆε ῥο[βίῤη; Γογε υἱξίογίάηη. 

Εντ Ι(ΕΓΙΠῃ, 
Ρίωεγο Β. Ἰα[εγς Ῥορίἱροία, Ο. Οἰαμάΐμη 

εαθύπηρ εοη/Β. Παρί εγαιή ἠπίογῆ1, ῥετίσκ μην ϱ1- 
[η αηι 4η{6, 4δ οχΙοΥηή σεείῤηα { υγβεα ἱΜ- 
ομῥμίῖ, Ρεν ἐπεε[ζύας [οἱ μίρπες πένα πηαηία | 
{Η1,  ζ5' 910) ἱηή Πργ]ῥγαηιοπεδάη!, 63’ μα 
ο ήλέρης εαἶτα {1ρεΥἱογἱ «πο βῥογ/επάεγώΕ. 

Ῥ]ατατε]ίας ἵπ Ρορ]]ςο]α. 
Ῥγοχ]ή]ο «Ἠ]ο Γοβ[ἱερία ΦΜάΥΙΜΗΗ (η α- 

στρ ο) Ο μία δα δὴ] ἓν [αεί (οη[ριγαμεγά!, γα! 
ῥε[] 



5ΙΒΥΙΗ1. ΟΕΑΟ, 471 
ῷ δέος αλασκέφααῖλαι {αι Σ ΣΙ Εὐλλέα ρις Φύλακας αὐ-- 

}ἴ κελευσας, ὢ - έκαθω ς οτὶ ὥυτους ὀξιλάσαρδα! δις 

θεους οἱ λσµο! κελεύοιση, έυχας ος μέλλων 

Α τον σρατο,« έν εὐτήθία, Ἄνηται ΚὈ ̓τέω πόλη 

πι) ἰδίας ρου, οἷα, σφθότερρ ἑὠ, γαιοἳό Τε αῑθς 

καθιδρύστοθα/, καὶ 9ωσίαρ καζαφήσιαδαι κα ἔκφισον 

ονιασν, 
βιδλίῳ { Ἄλλ. 

Ἐν δὲ ὅτε Ευχές εὑρέ η Αθισμοίς, οτι πολό- 

μίων Ῥλλοεθναῖν παρελ2ο τουν εἰς Ὁ τεμχοσ)α ἀγῶν: αρ 

αλδράποδι σιιὰ ολη" ται Τ Υ πολι’ μγξίθ 3 ς. σωθος 

δις Ὀλλεο Όνάς νὰ σαίσις ἐμφύλιοο μα ρἽχο- 

ΛΑνίω ὀξελαυνοίας ο οκ, τῆς πΌλεως, κά] θ τους ο. 

ζυμ νους Ὁ λοσίασττε , ὑεύγα]ς, πιορέναι “ δώ ο) 

κρείζ]οις « έσερσ αι τ ή) ἐθρώ). 

Καὶ παλι}. 

Πποπλίς 3 Ουδλεβί” Ποπλικόλα, κα] Γας Κλαυ- 

οί Σαθίη τέω ὑπαζκλω ἐξοισίαν αρ λαβόντων, 

κδι00ς οἱ οσον ὅπω "Ῥώμέω ατεχο .ὀὅ Ἀλλορθνοῦ 

πολέμου᾿ ὂν νπαρηγα μη η πολίτρα σασις Ἕρτον τείλοις, 

ὡς οἵ τε Σιθύλλάο! λα σιοὶ «πθοῦλεο, καλα ο. τν 

δα, ιονία θαλένται σσζρε λέασισεν ο πα ρζοντ! αυτα), 

Πλάτάρχας ον υσλινολς, 

Τῷ ο) εξπο ετει παλι ὑπατέωε Ποπλικόλα: ὦ 

τεταρτον. κά ὦ δὲ ῶδοοδοκία πολέμου, 5 αἰοίνων χα]
 Λα- 

σα σ η 



ιἳ 

κλνη Φώσαν σόι μδς ἑτέρῳ πιῤέααι. 

α- 

4) 
ο. (ΡΕ έ εσζς έως 

ο ἱ 

β αγ ζ ῤ σ [έ 

ἵδιουᾳ ες 9 ᾠς οκ, ών ηθαμμά᾿ πζυ) 

ο 

ΡΕ ΙΝΣΡΕΟΤΙΟΝΕ 
η α. . Και τίς μια δισιδα/µονία της πο- 

λέωςη ναπαι πασαι ., α| | κωῶσαι οτε λαμες όξε- 
(αλλον κα. ον τελος θοδε μία Ἄμεσιο ε. έ89. ο εν 

ολο Ἐ Σι ὀλλείων 0 ̓Γοπλωδλας {λαισαι λος τα) ᾱ- 
ο 

9η χα μας α3 ὦγας ποβογρήσοις αἲάλαθὼν, κ ταῖς 

/ | 
σσ 

ο, ” 4 
ο μα. 2σ(ο αν) 

Ἰ Α 

9 

η 

Ν] 

αγ, θρπων 

. 

ο) 

1 όραμα. 
-» Ἱ 

- 

οὶ 
κῶί 

ω 
ἴ 
ὀγ 

η 

ΤΙ 
οὓ 

α. 

{ο 

/ 
α 
6 

ίσι Ἡ θὸν ἄβόν ἠδίονα, καζφσησας πολι 

Φοθεροῖο ποθοεόχε. 
ον ν Φαξιῷ Μα ξίμοι. 

δη δις 

Δε 

τε πολλα! χα]  πν Ἀποβρητων χα) 

λων ας ὁ Σθυλλείοις Καλούσι΄ λε 

ας "ποκειμΆρω ο) αὗτα]ς 9-- ' 

τύχ. ς κα] ὤ ολ ξεε ο οπείνα». Κα ἃ 

ον Μαθῳ, 

κ (αιον δὲ Χδηλαιοι ο, οὗται Ἡνὲς χφι | Σ6υλλι- 
σ-αἱ πείσαγτες, «Ὁ Ρώμη κατέθον ὡς 

Το δὲ 

ο» 

» » 

Ἀ Ἠ 
ας Κα[σαςι. 

60 λωησομθνων, 

ἐμφανὲς αβλισα ἀἶσος καὶ θεινάτηφορον ἐπ᾽ 

. 9 ω ό 
./ 9/ 

αὐτὸν ο τή τής βασιλεία, ἓ ρω», ὀξφργάσατο, τον μὸρ πολ- 
ος πώ ερστη 4 ος δὲ ὑπουλοις πάλαι ́ «φθλφασις 

ατή μομῶνη: χαὴτοι χα 1190) τίνα, , καυτέαση- 

τον δη κου οἱ {αι οτέω ος. Ἡμόωὸ φΏσξε- 

Σιουλλείων ὀ]ωσιμα (ὰ 
Γζαρθων κα) ῥαινοι” Τὸ Ρωμα/οις σεν βασιλὸ ρα ομᾶ- 
νοίςεπ αωιδύς 2 όλως αφυκπα : τω" καὶ κα θα/ουτος 

ορ Αλ; 



ΦΙΒΥ11. ΟΚΑο, 471 
“ [η/ῥίαο.Α εἰἰσίοποηη | ἴη[ρογ ομέα 1 1 ΗΗΙΕΥΑΝ, 
ἠΜ0ά οὔ11 65 ΠΗΗΠΕΥΕΡ,ΦΗ6 εά βοἵά ΡΥΦσΠάΜΤΕΙ εγά:, 

ῥατίκο ἵπρει/εέτου εἰ]ε(γέἨΗ, Ἴεημοε εἰ [1ο ΜΕ7ηβο- 
τε] ει. [ίάφμε Ρο]εο]α, οκ Πργή δέργΙΙ-- 
πό, ῥἰααιή ἆλε. τη [εγ, [μή μᾳμε εκ ογάςΗ]ο ἀροί- 
ην ἱπ[αμγα, 5 [άμοῖα ἀἰμίπί πηππἰπῇς εγεέἶα 
| εὐμίζα1ο, ἐά11 α ἆ ᾖουηήη ή {6 οοἨ/ΜΕΥΕΗΕ ΙΡ. 

[απ Γαδίο Δαχίπιο. 
Γ Εοάςπα ΓΕΝΙΡΟΥΟ ΠΠ [έος άγεάηου - υπ] {ρ[ς 
| ᾗδγος οὔ[εἱμήή, 1ο» δήμου αρρείίαηι. πο, 

| Γογ[ος ΠοηηΗ]]αρ {ς η Ργοβ ίσα», ο τεπαρο[ίαιή 
| [ο [ιός 7" σε[ῷ εο/όπά». Ὁμοά εοσηίΗμα 
Τώσα εκ Ιός Πργὸ , [αγιαἆ αἶίου πε[-ο εἶατ. 

1η ΝῄατΙο. 

Οἱ μίμηη (ρα [αεί αγασφίεος 653 υά16ς ϱχ [ί- 
| ονής δρ ἱὑπός, φαί ουηπί οκ Γοη(επιία ἐ[[εηι εε[- 
| λα, Γούτας ζείημεγο. | 
| Ιπο. ςαίατὲ, 
ο 4εούμμη ήπακίγχο 1] ἱη ο 67 /Ηπε[μη 
ϱ[[εοῖε γοσμὴ οἡρίάο, μα υμ]σο ῥυίγια πηατεγία ζ5" 

απ ράρηη | {π ος(1/]ίο α[οοἱύς εοἷοΥ [11 [ρεσῖο- 

Πρ». ΕΕ φηἱάεηα ΤΗΠΙΟΤΕΣΙ ἵπ ῥίεδεα "υη]- 
| άΜΕΥΗΗΗ 1] αμ ῥος ῥοποτῇ Φλαγεβαπε (αγ, 
'Ε0τρ δΙῤΥΙπ Ργοάίρεήα , υπο Ῥαγίρος 4 Ῥυ- 
) ιαπῷ Ρο) ε, {τεσε ἆμεε δείϊμα εἰ γπομί/[]εη:, 

όε ἔρ[ις αἰοημί ἐπ[ρεταδί[ς : ας ΤεάεΗπΙΜΗΗ 



474 ΡΕ ΙΝΞΡΕΟΤΙΟΝΕ . 
{ἷδα αἆ ΥΡοίη ο] μεγε αἱμιαγο ΕΦΕΤ. 

Ιπ Οἱσσίοῃς, 

Τα βμπεησεπίο ὅσα (πα μοε [η τά” 
ϱὲ ἴή[Ηρεγ ναιο ὃς ργα[Ηςίαίογος [ρε Φεῃεμίαο- 
7411 παπί , οαΥἶΠά εοπιέἶα (5 [0Υἱ65 εαπεητοῦ, 
(Μά[: εχ ἠἱργὴ 1 πὴ Ργοπμποίσηες ἵπ [αρ οἷ[ε 
Ὅττγες (ουπεἰ/ Ίλογιά ΤΟΥΗΗ1 ΡοΙΙΥΟΗΙΗΗ: ΕΟΥΗ2 
μου [α1µ11 3η ἱπρ]ε[[ε, (ππαηι ὅ ὀγί]αμα: Τ2Υ- 
Εἱο φ1 /8ρεγε[]οι, ((ογηεἶῖο ἄεος ἰρ[; ἀογηηαμίοπεῦε 
σε[εγγε. η [[αρεγαῖ, Ἴές μπέαπάο [ιοµε (α1ί- 

ιά εΟΥΥ1Η ΡΕΥΕΙ ορβοτ/ἡμΙ(α{έη1. 

[επι ας ἰ]ς αμζτατάςε α πα πηίπε 

εοἵΙρΙΗΠΙΗΙ. 

(ίδΥΗΗ ΟΗΗΗ αοεοβί[[ει, ο ζεΠΙ «αμ! 6- 1 

ΙΟΥ 71Η ΙεΥ ο ΥΙΙΠΕ Πο Πμ]]α ῥηδαἰσρη ες, 46 

(ως [οἱ υἱάεῥαίηγ) Τοηβμε ἐπιεγίμρ ἱρίιο Ργά[ά- 
φΙοη(ή. Γ}άἨΙΟΠ υεγο ὁ ἱργ]]α υοςσή1 1]]άηη ε[[ε ηα{- 
ΤαβάΜ, μα ἵη ἵπηα σ]οβο ΟΥΟΗΗΥΟΙΑΔάΗΗ, Γμίμγά 
ΟΤΊΕΥΕ ἰθδα!. Οκηπηπεβίμγα αμάλγεεμΡετεενυς- 
ο : ΡεΙΗ , οεΝ υεγεσίπε 144 14 (οἩ- 
ΓγαΤΜΥΗ γερμίρως ε[ε. Λοηημίία {αγιοῃ ῥΥεμία ἵπ- 
εε[]οχίε υε]με αε Ι.ε[δίο ποπίς, ας |) ἱωραγοβία ἆς- 
ασγαΓίοπο, Πές Λος 65" ϱοἵηὔιά οἷς Ε1η {αρεγάηής 
Ρ' παρε, | ἳ 
(0 ποά έρημη εχἰβαε, [εοἱ 1οΥ(ς ΕγγΑίαα ὥπφμιεε, 

Ῥαμ/{απίας 



' ραμίδα λε(νά. 

ςΙΡΥΙ1Ι. ΟΧΣΑΟς. 47) 
ὃὅ Αλόης Καιζορο εἰ εἰς τω πολι, ἐτόλιωησαω αυτον ᾱ- 

αυασαο-αι βασιλέα. 

ον πικρή. 

Τοὔτο, πεκινημδρον αἱ πσο ὅ ὅ Κατλύα .ασοραδέ- 

Φέρω ἐλπισι χεναις ψόηδμαντηοὴ ώ φφητεο, έπη πτ- 

σπλασμένα ὁ Ἄξησμοις, ὁ «λντεμως οι αν Σθυλλείων 

ς δηλ, 6, ομομιδέοι εἰ εἰ) τή ”Ῥωμη Κορηλίου δρ 

µοναῤχοις, ὧν δυο μλν 19) πεπλορώκενα! ὄ λν, 

Ενω τε 0 ὁ Σύλλ α) τείτρ 3 λοιπω Κορηλίῳ ολοεί- 

νώ φορα τόιω μοναρχία! ην τὸ δαήμονα, χα) ἆον 

πόρτως δὲ χίαλα/, χα] μή } 9 Ἰαφρείρφ μέλλοντα. δις 

Χα. 60ἱς .. Κατλίνας, 

Ο αὖπς αθὶ δν ὑσὸ αἳ θε βραδέως 
πμθρδμένων. 

Αλλ᾽ ἠχουε ,παξιῶ» φοκα νόθα γωαρ; Φλμέ- 

νφ Φρα ζησαν ολα τε τα χα) γςόνον (ώς ἔοικε) της ο 

χείνν πελάτης . έλεγε δὲ ὁ δα/1Φν τζιὼ Φωνὸ 5ὐ) 

Σούλης δε .., αὐτίω αόθι τῇ μελλοντωνς ο ὧν 

«ὥσλσωπω τὴς σελέυης αξιφερρωθμέω βμλάμθος 

όΐευ ἀκροᾶ ο)! πλείοια , τή ρύμ) τς σελζιώης εἰς ῶυ- 

ναλτίο ὣσ δρ ορ η δίναις ο ξεωδη ̓ αφ] βεχχία κκ τή-- 

αύση, ὡνζώ 9 ῶ αξε ῶ βέσθιον ὅρος χα] τω ἂμαι- 

αρ χεία)) σὸ πυρρό Φοεὰ λνησομθνέω᾽ χαὶ . χοι- 

ματω ει τό τοτε ἠγεμόνος» ὡς έλος ἐών 9 ήσωτ το” 



47ό ΟΣΕ ΙΝΣ5ΣΡΕςΤΙΟ Ν Ε 

Παὐσηνίας ἐν Φωκικοῖς, 

Τω δὲ αρ τής ΚΦ.λουμθῥης Θυῤέας Λακκδα/- 

μοίων αγώνα ὁ Αργείων, Σεὐλλα δὴ κ) τντον ωθθε- 

θέ σσισεν, ως συμθήσειτο ὄξῖς ισα τες πὀλεσιν. 

1ναἴγος ὂν πολογία 1 Χρκσανών. 

Κατ ονέργάω δὲ Τ/ Φαύλων δα/µδνών., ούα τος 

ὡρίθη ἁν {πν ση Ὑσάασου, ἡ Σιθύλλης, η Ἡ πσοο- 

Φτ βίοΆοις αἰαγινωσχόντων, όπως αίά τῷ Φοςε 
ών οπόγχλία ζρᾷ 9 εΦποις ή -ν. 

λων γώση λαζέν., ἀδδις δὲ δουλά ον, κατέχωσυ΄ ον 

αγ εἰς τελος Οκ Ἰρυσαν ο μδαι, ἀφόθων ρὸῤ 2ρ ώ 

μόνον οντωχὸψομᾶν αυτῆς, Ὀλλὰ ος | υμῖν ὡς ορᾶπε εἰς 

πσκενων φέθομδυ, Ἐληφαμθμοι πασιν Α]αρεσαι Φανή- 

στο αμή. ο ο 3 πείσωμδν. ωέγισα  χερδήσαν- 

τες ἐσόμεθα. ὡς ς γέωρορι | 9ὸ ἀγαθοὶ ωρα ὅ. ώ δεασεζου- 

πος τω ) ἀμοιθἑὼ έξομδν. 



. ι σα : αρα αλ 5, . 

. κ ; ων 
Μο ο ο ΑΝ ως 

ΗΝ] 
| 

ΣΙΒΥΣΙ.᾽ ΟΆΛο, 477 
Ραυ{απίας {η Ῥῃος]ςίς, 

δε ϱ0. ἶ,οειἱοιοίοΥήα ὅτ 4 ΓΡΙΜΟΥΗ1Η εοἩ-- 
οεγ αΓΙοΠΕΊ1 [4ῤεΥ ομβίάο Ἰ βγΤες ποφΗπο, δίῤγί- 
ἔῥγααἰκὴ αφ μαἰεηα υεγίφήε υγδὲ [ογο. . 

ΙΕμας{Π Αροϊοσειίςο. ἹἩ 
Όρενα αμτεηι ὃν ἴη[πέξ ΠΙαΙοΥή κ )ΙΟἨ ΜΗ, 

ἵπογιό [βρε αάμοῖίης ἱδνογμηι ΕΙ αΗ, [ 
αμ! δρ], αμεΡΥοΡΡΕΙάΥΗΗΙ ἱοέζογος [ΜΗ ηη η. 
ε[-υῖ Ρεν ΓΙ ΟΥΕΙΗ ᾖλοφηἱ ος αὖ ζ[ῷ,ἆμο 111 [ο]-- | 

Ρέα εα [εσεπῖος ΤΕΓΗΥΣ δοπαγή ῥεταρίαηΕ ποζἱοἰάγη, 
ες {η [ΕΥ ΜΙΓΜΕΕ ΘΟΥΗΗ ΥΕΙΙΟΑΛΙΜΥ, 4[ΣΟΓΥΕΓΗΥ.. 
«4οά «ΟΥΤΕ φάση ϱ[/οεγε, σσ" οἱ πο [ή Ρεγ- τν 
«μεργο ΠΕΠΜΙΗΟΓΗ ΗΕ. οῦ ΕΙ αδ[ᾳΜε ΠΊΟΥΕΙ- .Ἡ 
ΕΙ ἹΙμ) [αέρια [ερίηηᾳ, υΟΥΗΗΠΕΓΙάΙΗ υοδής 1 
4 {π[ρίορμάμηι (νά {η εἰ ΓΓΑΔΜΠΙΥ, υτυἱοοιῇς, πι 

ο[[ετίσηο: σα: αερερίαφιέ οὔπίῥης τε [αεηεες, ἹἩ 
ωάισμε βος εΠἱαηη[ι ῥαμοῦ εαν», ή χί- 
ΜΑ Γάήπέη {ηαε [εγεγα ἵμετησῃ. ΠάΠ1 ος ῥοηί α- 
| στοοίε, απηρίαηι α 1) οὔμίπο εαΡίο”ΊΝΟ ΠΕΥΟΕΚΕΗΙ. 
ο Παοπίςς ΟΠα]οοπάγ]ας Πρ. υ 111. { 

ἀστεῖιις Γιτεῖοῖς. 
ο ΛΜΙτογανεη [0 [ονέηη οἱ οἐὐ)[ήπής οἵά- 
οι] [άεπῃ ΊοἨ βαΡΜΕΤΙΗΕ, ὤμη Βγκαπεεηα Τεσ]ο-- 
π ΤΕΡΜ ζωία[οσμ αὖ Γιευπε (οι αἶμ) Γαρίοηέο 

 τέρεεοπ/ΟΊρεης η βμης γέσεγ:, ὅ' η ῥρᾳΙγάγερα νε 
ἆΙογεεία 1 ΥΥΥΛΕΠΟΥΗΗ ΙΟΥΓΗΥΗ, εΧεΑΔ. 



Α75 Ὁξ ΙΝΕΡΕΟΤΙΟΝΕ 

ΕΧ 1ΑΤΙΝΙΑΤΕΟΤΟΠΙΣΟΤΟ 

}47γο ἀεέησηα Τα μήλα ὸ. ν. 
Μεβα]ε[ῖία ἀῑδία α (ατα εἶ,αποά εχ Ηδης δΙογ]- 

Πμίς αοσετῄτο α Αιταίο τερε Ῥοιδαιηϊ ρίορε Ώλιι- 
τυπῃ Μεραἱε[οπ, ΥΡί τεπιρ]αα οἷας ἆθδε. γης αςἰ- 
Ἱθύία ΠοΠιαΠῃ. 

110. 1. αἷε ο ΥΗ(ἠα εαρ. τ. 
Ἡδσαιε ῥατῖαι οἱ Ὀγ]ίαπα ποη {ο]ᾷ οεοἰπή]ς σπα, 

ἁαπι νιαεζεῖ,ρτοάε[ίοπι ἱοπαπίρα5,{εά επίασι αμα 
ουπι Ροτί[εε {ρία, δὲ 1 επἰαπι]σποιμηπαίς ααοσφυσο 

Πομιϊπίδις. αἆ ουσίας ΗὈτοςτοξ απηίς Ρρο[ ρυσ]ες 
{οἰεπιας τεάἰσε, οσα ἀοβάεταπηας ααἰά {αείεπἁ σα 
Πιτ ποδἰς εχ αἰϊαυο ΡοτῖεΠίο. 

Οσέγο ἆε μπα 1όε δι. 
Οπσϊῖος {οεπατες Ώεοεπιιίτος αἆ θεος Ίτε ἵδί” 

Πῶπαίη οαΠ1 ἆιο ν{ῇ [οἷςες ε[ἴεπτ, ὃζ ομτη ἵτες ]άηα:, 

ὃζ ου 1η {ασςς.,ὃζ ουτα (οἱ πούτε γΙ{ως ε[Πεῖ, δὲ ουτα ἐκ 
οχὶο Ετοπιϊτιϊς αιιάϊτις, ὃζ ουΠα οσε]απῃ ἁἰοε[ι[]ς νἱ- 
(ααι ε[ξατα ο ἴπ οο απἱπιαἁυο[ σ]οδ1. Ὦ εἰαξα ει]ᾶ 
αἆ (επαταπα]αβος αστί Ρηέπατίδ, ευη αἆ ἱπβρῖ- 

ταπῃ αἱ ἀϊπεπη ἵοττα ἀείεάι[οι. Αρι]είααας 118- 

χἰπηῖς (ειτάπιοΏδας οδαιαβίατα οἴει. ΟωµΡι5Ροί- 
τοηπίίς πΙαρΠα Ρρορυἱο Κ.. Ὀε]]α, ρειπ]εΙοίσα ες {αἷ- 
εἶοηπεδ ἀεπαπαἄτιτ. ἴπαιε Πίς οπηπΙριςτείρδία 

Πατι{ρίουπῃ ουπῃ ο δγ]Ια νετβρας οοΏσταςβαη. 
12ἱ4ε7. | 

ΟμασοΡίοπη οἱογΗαπα αμἰἀεῖὰ {εροβίαδι δέ 
εὔάίτασα Παῦεαπη!15, ντ, 1ἆ ααοά ρεοά(τατη εί πια- 

Ἰοηίδις. ἡπ]ίτα οεπαίας πε ]οσαηίαΓ απἰάεῃ ος. 
ναἰςαπίαιο αἆ ἀεροπεπάας ροξίᾳςαυαπη αἆ {α{6ἰ-- 
ῥίοπέα5 τεἡρίοπος : ουσι απΠΠδριις αραίπμ5. Υῦ 



στ “δαλο, 479 
αὐϊθις ροείμς ος 19 Πες, ᾳπαπΏ τερςίη ρτοξετᾶς: 
οὔ επι Άοπια ρο[ῖ ΠΦοπες ἆῑ. πες Ποπιίηες εῇῃα 
ΡαιευζΗς. }εγΣ/ᾳ μή, 

τας, αριἆ ραΐτες ποίῖτος αιτοσί ας ἀἰ[ῃα]]ι Γεῖρο 
ἔεπ]ροτς,ουΠι ΤΠ], σταζε]ιο οσοΙο ΠιαΡΠΟΓΙΠΙ ρε-- 
Ποπ]οΓΗΠῃ Ίηεζι]5 εχ ο[εεηεῖς ροτεςπεἴετατ,Ρ.Μι- 
οἵο, Ἱ,. (αἱριτηίο οο{]. αζϊταπῃ ε[ὶ αἆ ἠῦτος ΙΡΥ]- 
Ηπος.η ααίοιας ππεητα σα ο{ξ, Οε{ετεπι απσυηΠι-- 
{ΠΦΙΩ Ρ]αςα1 οροσίσ{ς, ν 

Ερή. ντ. 1. 1. αἲ [1211]. 
[ο δύτιια:, ὃς ποβεί Ἱπιρειή «σηίταείς Ῥτο]ς- 

τια]άς, αὉῖ α]ο ρτορίηᾳ!πο ἱοςο Γερε σο]]οςατο. τα 
οι ε]α[ς αἴ πε εχοτοῖτα ρτοβεί(οἱ Αἱεκαπάτίατης 
ντ οΠ1 σαΙη ρᾳςς ρταΠάἠςαιές Πεπααιῖς,Ρτο]επησιις 
τοάσαξΙη Γορηῦ ήτα ξοτς ντ ρει ἔοτο[Πταατατ,αασπι-- 
ἀπιοάσΏῃ {επαίας 1π]είο οεη{α1ε: ὃς [πο πω{εἶτι-- 
ἁμπιέ τοάασατας,αασπηαἁπαο ἆαίη Ποιηῖηος τεµσίο- 
{4 9ΙΟΥ]]α Ρίασστο ἀῑκειωπε. - ἴ 

| 1.210 ἠ10. 111. εαν 1. 
Πμδτί ρε ἁπιπιπίτος {αοζοΓυπη αάἰτῖ, ρετῖσυ]α α 

οδέεητι οΠοπ]σεπατῆ ρτα ἀἰδτα,ηιο αἱ {π ]ουσα {πι- 
πια ντοί5 {προίις οδἀεςᾳ; ἴηὰς Ποτεπτ, ἱπῖςί οτς-- 
τ πιοπῖεαπι. ντ {εάιτίοπίδιης αὈβάπετετΗτ. ζ1ῤ.1ν, 

Ῥε[η]ξτία εο αΏπο αἰίαταπι τετῇ οσίητα ρταὈυἱς: 
α.άες Αρο]]ίπί Ρίο να]ειιάίπο ρορυ]ί νοῖα ε[ξ,πιι]- 
τα ἁμυηνα]σί εκ ΠΌσίς,ρ]ασαπά ἀεαπα ἵτ αιείτεῃ- 
εφαυεα ρορυ]ο ρε[είς σαι/{α,{εοετς. Μ4Ρ.γ. 

Τπβεπι Ἠγοιπεπα, Πας εχ Ιητοπωροτίς «σε]! τα- 
Ρπῃ ππαζαΓῖοης {η οοπίτασίαΠα {αέϊα, Πυς αἷία σα 
ἆς σαµ/α,σταιή5 ρε[Ι]έηδαιιο οιππίΌς απἰπηα]ίδιις 
Φε[ίας εχοερίτ. ουί5 ΙπίαπαβΙ! ρετηϊεῖς, αιᾶᾳο πες 
εαυίᾳ πος Εηῖς Ιπμεμίεραίως, ΠὈπἱδΡγ Μπ] εχ ο.Ἔ΄, 



45ο ΡΕ ΙΝΡΡΕΟΤΙΟΝ ἓ 
αι (απῖ, Ὀυσησίή {αοτῖς Γαοἱαπάἰς. ]εδ(τειΏ]α 
τυπος ΡΠΙΠΑΠΗ 1Π ντος Ῥομιαπα ξαξϊο. ροί ἀῑςς οὔ ο 
Αρο]πεπα ],αἴοπαππαπς δύ Ὠίβπαπα, Πετου]οπη, 
Μετευτίαπι ατα αελερταπαπη τήδας παπι αππρίί{- 
{πιο τυπιαρραταΠροῖετας, (τατίς]αδείς ρἱαςαίειο. 

140. Υ 11. 
Ρε[η]επιία οἰμί{ατεΙΩ αἄοττα., εοξρῖε {επατηπι 

ΠΏρειατο ἀεοσιαίίδ.ντ ἠργος ΙΟΥ]πος Ιηίρίςς- 
τοπ: εοτΙπα ο πιοπίξμ ]εσ{τεπίαα ζωΙς, 

Ραή0 Ρ0[2. 
ΠΓ,αρίάιδις ρ]αῖς,δζ ποσα {πτετά(α νΙ{α {πτεπά!.]]- 

Ὀπίσαιο ἱπίρεέες,ευΠῃ Ρ]εμα το]ρίοπο εἰπίτας ε[[ει, 
{οπατυί ρ]αοιῖς ἀἰσίατοτεπι Εεπαίυπα οοπ{Ητιε- 
οαίασα σαι{α αῑ ο]. 

ΟΣΗ ΡΑΧ. 
Ὀεοεπιμίσος {αοσῖς {αοἰαπιά[ς, οαΤΠΙΙΠΗΙΩ 912γ]- 

ἰῶ ας Εαἴοταπι ροραἱ Παΐας Ιπῖετρτεῖας., αητί(ῖτες 
εοίἆεπι Αροπατίς {αοτί οεζεπιοπίαΓΗίηα ς αἰΙα- 
τση Ρ]ερεῖος νιάεπαας. πες ἴαπη ραϊτίςῖἰς γ]]α Ἱπ]ά- 
τἷα Γα6ϊα ε{ὲ. ουσ ἀπαπωσ{εή5 {αστίς [αείαπαῑς αίς- 
ότας εβρίοΡρίς ρ]εδείος ΠΊΠΙΕΓΙΙ5, 

164102) 1 ᾖηο, 
Μυ]είς τεῦιις ]ῶτιςαηπις.νὶακ ας (οἰαίαπῃ νη]ας 

σπα], ρε(Ε1]επτίᾳ γτεπεῖς Πα  ντὂεπῃ αἴαιεαρτος, 
{αῇοοίε. ροτίοΠζοα!1ο ἴατη ΠΠι]]]ς οἶαάςς ετατ. Ἐτ Ἱι- 
Ὀτί αάία, ααίπαπα ΠΠίς , αιῖ ααος τεπιεάίΗπη οἶιις 
1ηα]1 αὖ ἆῑις ἁατετατ. ΙπαεπταπαΊΠ δείς: ἄ{ου]α- 
Ρίαπιαῦ Ερίάαιτο Β σπιαπιασσσι/{οπάιιπῃ, ᾿ 

Ῥεωαᾧ τ11. 10. 1. - 
Ο0 οχίετα ργοςἱρία Ηῦτος αῑτο ἀεσεπι]τ 1 

{ιν ὄ"πεοκ: Ἠσες Ρτοςμταῖα νοἴαααο αχ Ηοχή5 ο. 
1Π]5 



ΡΕ οκαο. 4ὁϊ: 
ἡμαὶ πάσης εκ ρατῖς ]ειαιιετᾶτ 4ΏΙΠΙΗΗ ΓεἩσίοης. 

110. 11. 
ΏεσίετΗΠα, Υϊ «4 ρτοᾶϊρία ρατεῖηι ππαϊοτίθης 

Ποβίϊς, ραττίσι Ιαοϊχαηίρις ρτοσυταίοπέις: ὃς ντ Ἱ 
{υρρ]ίσατίο Ρος τπάπαπα αἆ οπιπία ρα]αἰηατία Ἡ-- µ 
Ῥετοτυτ,Οατετα,ουπι ἀεσεπιαίτ Ηῦτος ἠπ/ρεχί(οξε, Ἱ. 
νείίᾳ Πετεῃξ, αἀεπιαάπιοάυπι οοτάἰ ε[ἴε ἁῑπί σα. | 
πη(π(Ό ας ργωίατεηῖας. Εμ: Ῥοβτεπιο εχ 
ος Ὀεσεπιρεί {πα πιεηίεαἆ αἆσπι σᾳἑπτῃίΒο- 
1η {Πππο]ατάπη ο{ὲ, ]εζη[ιεγπίαπηατο ἵππρετασαπα 
(ὁ7 ειπα ]εσξαη {επαϊοτος ἰταιιετῆτ) ὃς οοπ η 11ὰ 
Ρυδ]ίουίη ας Ρες ντρεπι Φαϊητησ]ία ἀῑς ας ποᾶῖς πι 
ο]αιπαίυπῃ, ΡρορυἱΗσαιε ευη ἀῑσπι Είπα παρεις 
«ο {εΓαΤα (η Ροτροξυ πι ΠΗΊας, 

70/16). ἳ 
| Ω.Εαδίας Μαχίπιας ἀἰσϊαίοτ, (πο αῑς πιασίβίτα-- η 
ο ταπαπῆς, νοσαῖο (οπαΐα , αΌ ἀῑῑς οτ[ας., οση εἀο-- πμ 1] 

ομίῇοι ραῖτες,ρ]ας περ]ἰσεητία ο τοπιοπίαΗΠῃ αἱ - πι 
{ριοίοταπιαις. αυαπα τειποτίταϊο αἴς ΙΠ{ΟΙτί4 Ρος- | 
οαἴπηια ”Εἰαπιπίο σο5. είζο: αµΦαιιε ρἱασυ]α ἶτο 

Ὁ.. ὀευπι εΠεπεΙρίος ἆεος οὔ(μἱἔάος ε{ε: ροτι]οῖϊ νε η 
'.. «(αμοά πό ἔοτπιε ἀεοετπίεας, πί[ ο τεῖτα Ρτοάἱσία Γι 

ηῆοίατα (απ) ἀεςξα]τί ΗΌτος ο ογ]ηπος αάίτε ἵη]ος-- π 
Ὁ αεπίυσι αμ {1Π/ρεσἒίς ζαταίοας Η0σίς, τοιμ]οταὲ ρα- | 

τπδας,απος εἶας Ρε[{1 εαιι{α νοζαπα Ματ ἔοτοτ 1ά | 
Ἱ.. πο Πες Εασχαπι, ἆεΙπῖερτο αἴσιιο απηρ]ίας Εαοἶςπ- .. 
Ἱ. -ἆμη ες: δὲ Τοιή Ιαάοςιηασπος. ἂξ ο άος Ὑεπετὶ πι 
Ἱ. Εγείπααο ΜΕΗ νοιξάας ε[ς. ὃς (υρρ]ἱοαείοπεΙΏ ήν 

1εουεγπίαπια ας Πα επάυπῃ, 8ζ νε {άοΓάΠ1 γΟΙΙΕΠ- 
ἀππα: ΠΡ ε[]αταπα ρτοίρετε ες, Γ6δᾳυ9 ρυρ]σα ἵπ 
οά επι «11ο απίς Ὀε]]απὴ βΗ{αε, [ατα ρετπιαηβῇ ος, 

Ἡ] 



ΡΕ ΙΝΣΡΕςΤΙόΝΕ 
Ε4 Ραμ10 Ροῦῇ. 

Ψεπειῖ Εἰγοίπα αάεια Ο. Εαδίις Μασίπιις ἆἰ- 
έταίοι νουίτ:α ία ἵτα εχ {αἴα]μοιας Ηδσίς εάίτυιη ε- 

τατ,νε ἶ5 νουστδε; οσία5 πιαχίασιη ἱππροπίαπι ἵπ εἷ- 
ιηταϊςε εΠες. 1014127. 
(τετ ρΏα5 αυ α1η ἤρπα αὉ ντρεπους ερῖο- 

πες πΙοιετεηῖ, ἀεοεπιαίῃ Ηρτος αάίτό αἴοιο ἱπίρί-- 
σετο ἴμῄι, ῥτορῖς {εττίτος γη]σο Ποπιίπες ποιιίς 
ριοάϊσίίς. Εοάεν 100. 

Τειτία {αρες ἵαητας εἶαάες οπι σα {εής ριοάἶ- 
σἵίς, {υπι αι οά ἁπα Ὑε[ταἰεδεοαηπο., Ορίπαίααἴ- 
απε Εἰοτοηπία, {αρτί οοπαρεττᾶ : δύ αἰτετα {15 τοιτᾶ, 

ντ πος ε[ειαἆ ροίταπη( οἱ παπα ποζαῖα {αεΓας,αἶτο- 
γα Πρίπιος {ρία πλοτῖεπι εοπ{οἵποτατ. 1, Οαπίας 
{οσα ΡροπΠ Ποπ, ἆμος παπο Ππίποῖος Ροπείβοες 
αρρε[ᾶε, απί οὐ Ε]οτοπία Παρευπι {εοείαῖ, α ρὅὲ. 
ΙΠΑΧ. «ο νίαυε ν]γρί5{Π οοΙπ{Π0 σα {ᾳ5 ετα!τ,νῖ ἵπίες 
νετρεία οκρίτατεῖ. Ηος πεί[ας οΙΠ Ιπτσττος. ντ ῇτ, 
οἰαάς», {η ρτοάἱρῖἤ νοιίαπη ε[ει: ἀεσεπιη]σί ΗΌτος 
ατα Πυ [1 {αητ. Ἐτ Ο. Εαδίας Ρίάοι Ώε]ρῃοδαάο- - 
τασυ]ᾷ πηή]ας εἰ {ο{οιταζαπα, αυ] δις ρτεοίδις {1ρ- 
Ρἱσατίοπίθασφυς ἀέος ροῄεπι ρἱασατς:δσ αυ Πάπα 
{υεήτα απὶς ξαηιΐς οἰαάἶ ος {οτοτ. [ητοτίπα εκ [αταίι- 
δις δείς {αετοί ααιοῖ εχιταοτάϊ(πατία Εαδχα: 
ἴπίς αὐᾷ (αἷας ὃζ (ααἷία., τάς ὃς στα σα ἶΠ {ἔο- 
το Ροατίο {10 ἔειτα ν{αί ἁεπαί[ι {άΏτ {ῃ ΙοσΠα {αχο 
οοπ/(ερταηλ,{δίαΏτε Ώο[ 15 Πυπιαπίς πηΙΠΊπας Το- 
1ΠΑΠΟ {ᾳο{ο ΠπσυξΙη. 

112.ν. | 
Ῥο[ιετο ἁῑς (επατα(οοπ/(αἱεαπ Ελάτη οΠ. νί 

ἀεοσιαυή Ίρτος ἆο {ηάΐς Αρο]αϊ,τοΓαο ἁῑαῖπα 
{αςἰεηάα 



/ 

{αοἱεπόα ΗΗρίοσΓεμτιΏα ΟΠΗ {Π {ρούϊα {εἶαῖαφτε αἆ 
{επατατη εΠοήέ, οεπ/πετυπε ραΐτος Αροῄίη! ]ηάος 
νουσπάος Ειοϊοάσςαυμε: ὃσ ου πο [αι έαάχι ο[.. 
{σητ, ἀποάςείνα μη]. Φε ριατοτὶ αἆ τεα ἀῑσ]- 
ΏΣΙΏ ὃς ἆιῑας ποίἔ]ας πιαῖοιες ἆρπάας, | 

10, 1 ΣΧ. | 
(αἴταζεμι 6ο {6ΙΠροτς τεροηβεε]ἰσίο ἴωιια ίετας, 

1παςμτο σα γπαο ἵπ οτί δι ογ]ιπίς, υΤΟΡτεΙ οἵς- 
μας «ο απΠο ἆς οἱο αρίάατιμη γηίῥεσξί5, Ου αµ- 
ἀοσήπαπε Πο(Η5 ο[ἱεπίσοπα τουζα Γταἷίς Ὀοέμο {η- 
τα βοι. επία ΡεΙ1 Ἱεα]ία γἱηείαυς Ροβο. { µπατος 
Ἰάσα Ροίππμπτε Βούμαπι αἀαοέτα εῇεί, 

Φειαά δν τν. ἠέῤ.1. 
Ὡεσειααίτος αάτς ΗΏτος ἆε ροτίεπίο ἴμ[ΠεΓαΠέ, 

ἀοςοπιιητί εκ ΗὈσίς τες ἀῑιηπᾶς εαίάεπα,αυα ριρχί- 
ἅπο (οομάα]π 14 ρεοςἱσίαπα Εαόϊα: εΠοητ. ΠΏροία- 
σαπῖ: οΔΓΙΠΕΠ ΡΓῶΙετ6ς αὓ το: ποιεηίς νσιηίρης 
σαπί ΡοΕντΌοπι ΠαΠοταπει οπηπιαέ Παποπί Γεσί-- 
σι {ειτί, 

11.ν. : | 
Ῥτοάίριοτῆ σαµία ἀοσοπωυίηί θεος αάῑτο [μῇῖ 

δὲ ποιεπαἰα]ε {αοταπη {αόχαπι, ὃτ {αρρ]ίσατίο Ἱπάϊ- 
όἷα ο, αἴηιιο ντὸς Πα [έγατα, 

| 110. νΙ. 
Ῥτοάιρίοταϊη σαιία Ηὗτος ΦΙργΙήποςοςχ 5.(, 

ζἁεσεπιιμη! οἵτα αἆμτειι,τοπαησίατα ης {εἰαίσηι ἵπ- 
{Πτπεπάαπι Οοτοτί εῇε. δι 4Φ1Π:ο 4ποσαιε αΠπο 
{ογπαπ ἀμπι:δὲ ντ πο ἔάῑα[6 (8 οΓαΠ1 Βοτος, ὃς νΏΠΊι 
ἀῑετα {αρρᾗσατίο «πει. οοτοπαςί [αρρ]ίσατεηϊ : ὃζ 
οο5. Ρ. (οτπο]ἵας ααἶδας ἁῑς αΜρηςάιιο Ποί]ς 
οἀιἁμτοπι ἆοςοιπ]τῖ, (αοϊβεατοξ, 

ΠἨ 

ὃν ὣά ἵδ « ᾿ σος Α «3 ο. ΕΣ 2ο ΙΑ; 4 ὃς 

. -.-. 



484 ΟΕ ΙΝΣΡΕΟΤΙΟΝ Ε 

ΠΛ. ΥΝ1ΤΙ. 
(πριοητοπι (εληῄσο Γαυσιπι αρίς οπιΠΙΗΠη ἶς- 

ΦΑΙΟΓΙΠΙ ρτεοίθας, πο σαπἠπίδις δ1ργ]ία ριαἁἷ- 
όἵαπι {αρεταπ{ίθ ας τετπ]ίπος {αϊα]ες οἱαάεπῃ εχ Ρς- 
τἱΠῖ γε]]ο., ΓεξςΏΕΙΠη. 

Γι 
Ηῖς ριοάιρῖῖς οἰαάίρισαιε απσ]] Ραῖτες ἆς- 

ογεπεταπτ,νῖ δζ οοπ(υ]ες,ααίοις ἆῑῖς νίάετετας,ἴιο- 
{ηΐς πιαϊοσίδιις {αοτίΠσατεπτε., ὃς ἀεσεπιιτί Ιρτος 
αζἱτεηΏζ., εΟΓΙΠ1 ἀεσιεῖο {αρρ]ἰσατῖο εἶἴτοα οπιπία 
ρυ] παία Ποιπα 1 νΏΠῃ ἀίοπη Τη ἀῑότα ο{ε. Π{ά σπα 
αιόθϊοιίδιας δὲ {επαῖιις «οη/{μῖ ὃς οοπήμ]ες εἀἰχετῆτ, 
νι Ρες {οσα Ἱταίαπα τά σπα (αρρ[ίσαίο ὃς ξετία: 
εΠςης, 

12ΙάἱεΥΗ. 
Ο. δει Παςροπτ. ΠΠΣΣ. ρασ]α Ίτὰ ἆειπα οοΙ- 

απίτετε [μίας ἀεοσππατί Ηοτος ἱπ[ρίοετε : οοη/(αἱ 
Αροἡ!πῖ, {Ε{ομ]αρίο, δα]υΠ ἆοῃα γοιετς, δζάατε {1- 
ση πα ΙΓατα:αὐα νουτ ἀεάίταας. Ὦ εσεπομτί {1ρ- 
ΡΗςβΠΙοπεπα {π Ριάπυπι ναἰστααἶαίς οα(α ἵπ ντὸς, 
ὃζ Ρρεῖ οπιπία {οτα οοποΙΙαΡἱααις οζἱχοταης. 

10 41µ. . 
ΟΡ ρτοάρία ἀεοσπαϊτί Τα αἆτε µρτος. εάϊἆς- 

τεσαιίδιις ἆῑῑς ὃς αοῖ ιοί] (αοτίβπσατετυς: ἃ οῦ 
{Γα]πιίπίδας σοπαρίητα Ίσσα ἀεξοιπιαϊα., α ἄ ἆεῃι 
Γουιἱς ντ {αρρ]ίσατίο ἀῑεπα Υππῃ ε[ες, 

Ρειααὦς ν. {ῤ. Τ. | 
Ο παπι ρε[(Η]επεία Πηΐςπον Πεγεῖ,{επατας ἀεοίς- 

υμτιντ χ.ν{πῖ Ηρ{ος οἱ γ]ηπος αἀἰτεῃί, Ἐκ ἀεοτεῖο 
6οσιπα ὀῑεπι ΥΠΙΠΙ {αρρ]ίσατίο Ες αν 

ϕ Πἱδ.11. 



5ΕΒΥ1ΤΙ,. 9ΚΑΟς. 4δς 
ο αδ.ττ, 

απο Ὀεί]απι Μαοεᾷοηῖσαπα ἵω εχρεζαίῖοπε 
ε[ει ρα σαι 1ά {μ{οἱρετετιτ, ρτοαἱρία οχρίατ], 
Ρβοσπιᾳπε ἀειπι ρει{ ρτοραιἰοπίδιης αιῑ» οχἵτα οκ 
{αταΗΌυς δείς εΠοπε, ρἰασουῖε. Εν μή: ΟΡ 
σε ρτοάἱρία Ηδτί Εατα]ες ἱπίρεβῖ, εάίταπησι]ε αῦ 
ες ξιητῖς ε{ε, ὃς ααΐθις ἆῑῑς,ααἱδεςᾳ; Πο[Ε115 (αστ]- 
Ποατοτατ, δὲ ντ [αρρ]ἱσαεῖο ρτοςἱρῖῖς οκ Ρίᾶαἰς πετεε, 

| 1014167. 
Ῥαΐτες αἆ ατηίρίοες τείεττο., ὃζ χ.νίτος αῑσς Ἱ]-- 

Ότος {μεταητ, Ὀ εοσπιυ]τὶ Πα ταπάπηι ορρίάπη, 
{αρρ]ϊσατἰοΠεΙη ο/{εετατίοποίηςαε ΠαὈεπάααι, νἰ-- 
οἨπιίς πηαἰοή δις {αομἱβεαπά πα, ὃς ἵπ (αρίεο]ίο 
Ἀοπια, ὃς ἵπ (Απηραπῖα αἆ Μίποταα ΡτοπΙοΠΙο- 
τίαπα τεπυπἰαΓυης; ]αάος Ρε: χ. ἀῑςς 1ο. Ο. Μ. ριῖ- 
Ὦηο 4ὐοαε ἄῑς {αοἰεπάος. 

11. 111, 
ῬμὈ]ἱοστΠι ῥιοάἱρίοτιπι σαυ(α Ηδτία ἆεοσπι- 

υ]σίς αἀῑ[ῖ; χ 1. ππαϊοτίριις ΏοβΗϊς., αὐίδιας ἁῑῑς οο{]. 
{αοτίβσατεης., ὃζ αἆἁάετιπὶ ντὶ (αρρ]σατίο Πετετ, 
εππάίαις πιαρίίτατις εἶτσα οπιπία Ρυ]υἱπατία νὶ- 
ἐπηιίς ππαϊοσίρις {αρβσατεῃε. Ρορι]ησαιις ςοἵο- 
Ὠθίιις ε{ῇεῃ, 

22. ν. 
Ο0 Τά πιακ]πις ἀεσεπηιη εί ΙΌτος άντε ἵπῇῖ, (αρ- 

Ρ]ρατίοποπι ἵπ ἀῑειτ νΏΠη Ρορι]ο εάϊκοτιηῖ. δέ 
1, οαΡ{ίς ΙΠ {οσο {αστὶβσαιετΙῃς. 

ο Έογως Ῥεααδε τπτ. ᾖ16. τε, οργογγο, 
ΟΥ εἰαάεπι Εοππαπαπι αἆ Τῆτα[πιεπσι ]αεῦ 

εκ ἡρσίς 1 ργ(Πίς νετ {ποΓπα νοῖπι, 
ΗΙ 



4δ6 Ὦξ ΙΝΣΡΕΟΤΙΟΝΕ 

1467 αοεα 111. 10.1Σ. 
Γάδα Ππαῖτετ ἀεροτταῖα οι Ῥοπιαμια Ῥε[ίπιη- 

τς ορρίἀο Εἱηγρία:, οαἵπη]πο 1η Η5ίς 1ο 1Πἱ5 11-- 
μἔτο,ρο]Η Ίτρ]ία αἱοπίσεπαπα Πο[ἔοπῃ ρο[ΐε,{ πιαῖοὰ 
Ἱ]άχα ἀεροτταῖα Ἐοππαπα ε[ει. 

110. 1ν. ὤῤ. 1. 

Γ,επτα]ας ἆς[Πάπασαπα Γαποῖ]]ς {1ς ο ογ]1Π5 γει- 
πας Γεση 1 0 ναιἰείπαπς,αἆ ρις(υάπια (ᾱ- { 

ἳ 
6 [πα ἀῑσπα ντοοτοῖα γίτος.,{ασςς,τε]α ἁ{ροπίς. 

Ῥοιμαἡ ντ. 10.1Χ. 
Ὀία ρατηῖ 1ιάτ αἆ Τατεηταία εχ ΡΙῶσερτο Ιρτο- 

«μΠῃ ΟΙ ΟΥ ΗΙΠΟΤΗΠΑ {2611. 
(ον. Ταζ Πὐ. αν. αΜάΙ. 

το Μος ρετίτα α αῑῑς ρἱαουία. αἀῑτία; ο1οψ]]α Μη, 
οκ ααίδις (αρρισαξαπα Ὑυἱοαπο δὲ «στεΓί Βεοίςί- 

Ρίηῶαπο,ας Ρτορίἶαία Ταπο ρεῖ ΠπαῖτοπαςΡΓΙΠΛΗΙΑ 
{μ(αρίτο[ο. ἀείπάς αραιά ρΓοχἰπαΙ η π]αϊς, 

δεΓο1ή: 1 Οὔζαμίο 4η. (1 ΧΧΧΙ. 
Οαἱοαίά {αΠάίοοτιπα Πρτοξσπι Οταοἱ ΓααπΙ- 

πὰς σοπεγῖς,ηυ]{{5 νε) ρατΏ Ιάοηείς αιονοΠους,νυ]- 
σο Εετοραίης, {αρτα ἆπο ΠηΙ]]ία οαπίΓαςχα νπάϊας 
οσα μ]ε: ας {οἱος τοϊημῖτ θΙϱγ]Ηπαδ,πος αὔἄοα ας 
ἀσ]οξτα Παδίεο: οοπάἰάίταιο ἆποριας {οτιἰς αιι- 
σαϊϊς (15 ῬαατίΏί Αρο]Ηηῖς ΡαΠ, 

14161) 12 110 (Τε αΡ. ΙΧΧΙΧ. | 
Ῥτοχίππο {επαξα ροιοιεραῖε ἔαπια. 1. Οοἵἵαπι 

πν.νίταιη {επτσπτίαπι ἀἰάατυπῃ, ντ αποπία(η ουίς 
ΕαίαΙίθιας εδπετετυτ,Ῥατιῃος,ηΊ[μα τορο. ΠΟΠ Ροί- 
(ανἰποὶ,Οα ας τεκαρρε]ατεῖιτ. 

Ρ)ήη ἠ1). ΧΤΤΙ. ο). Χ 111, 
Ἱπίσί οἵΏηπες οοπμεπίς, οἱογ]απι αἆ Τατα-- 

δν ὨΙΠΙΠ 
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πίππι ομρειδιπι ετεῖς ΗΌτος αττυ]{ς, Ἐκ ααῖοις 
Ίση! ἆπο οτεπιατὶ αὉ ἐρία., τουσ] ΟΗ1Η Οαρίτομο 
ΦΥ ]απίςτειηροσίους, | 

146 ἠἱδ. 111. ὠ. Χν τι. 
Ορρίάιπη Εροτεάία, οἱοψ]1πῖς δείς α Ρορυ]ο 

Ῥοπιαπο «οπα! {μμπῃ, 1 
14111: δοἱζρής Ρο γΩή0γ 1. ν ττ. 

γα ορτϊπιής ναίῖσα δοἱρίο 1αάἱσατις ε[ί. ποτ 
Ρήπατο ταΏΈΕΙΠ ζε[Ππιοηίο {εἆ του]ιίς {εΠατις {α-- 
οἵαππςητο. αι 1ρρο απ οά Ιπήσητις ἁᾖσπίοι πὂ βΗε, 
ου] ριαοίριε τε]ἱσίοηῖς. ογεάοτετης ποϊπί[είυτη. 
ΟΙΤΗ ΟΓ4ΟΜΙΗΠ ΏΠΟΠΕΓΕΕ αοσεί{Ι {αστα ππαϊτίς Ώέυαι 
Ῥεβιπαπίίσᾳα», (θά ἑα[ε [11 : 

Λα16Υ αὔεῖή, γλα/γέ7 Ίμῤεο ΚοΜάΕ γε ῤ}, 
(ή οεἍ1ε{. εαδέα εὖξ αιαρίσπαα 7Η, 

| 10ή1εηη. 

Ἰαυ]ςα ΒΕτγρία σετη]α {αστοίατα, ἆαπα {εηυ- 
τήσ γΊετας οα[Ηταξίς, οοητΗτ Ο]αμςία ρηποίρατάπα 
Ριἁ]οῖία. Ατ ουἱρίοία Ῥαϊειοιὶ Εἱία Ματοί Ει]- 
μ1] Ε]ασοί νΧοῖ οεΠίατα ΟΠΙΠΙΙΠΗ ΠΙαΙΤΟΠάΤΗΠΑ 6 
σεηίπα ρτοβαιΠμπαίς Παιιά ἵοπποτο εἶεδία ο[ί,αιια; 
Ππιπίασγαπῃ Ὑεποτίς, ντ ο γΗἱΠΙ Ηδηῖ πιοπεδαη, 
ἀεάἰσατεῦ. | 

142721). ΧΙ. | 
αγ οσαπι ορρίάιιπῃ ο{ὲ οι σγ]]α {ερμσ]το, 

}αἱγέης λα έγλης 0. 1. ε4β.1. 
Οετεεῖς ου πα 1Π ντος ριἱοΠογ υπ ζοπρ]υ πα 

αη{1ο 1 Παδετεηῖ, (αταοςΏαπο ταπχα]τη πιοπΙί οἱ- 
Ὀν 1 πίς Ηηήςν εν οτι Πίπιαπα «οσετε(η ρἱασατδε, 
Έππαπα (ᾳαοπίαπη {αοτα εἶας ἱπὰς οἵἵα οιεάεραΠτ) 
ἀέσεια γίτος αἆ 61 ρτορἰτίαπάἆαα πα! [εγαῖ» 

ΗΠΓ ιἡ 



Ὁξ ΙΝΟΡΕΟΤΙΟΝΕ 

01410. : 

ΤαταιΙπήμςτεα Μ.Τ αἱ ασι Ὁ ππουίσυσα,αιοά 
Ἱθτααι (εοτεῖα ο] μτα {αστοί οοπΙΙπεμίείη, 

ου{οάἵα {1 σοπιιαίΠυπλ, σοτταρίας Ῥειτοπίο ο8- 
ὑήπο ἀε(οπδοπάσπα ἁςάι[εί,ου]εο {πίατα σα {ῃ πιᾷ- 
το αὈ11οἱ 1πῇ1ς. 

ή9 ὃ 

1544591 ο). ΙΧ. 
Οἵτα {ασοτάοτιπα. {π/ρεόἒίς ο ου] 1ηίς Ηδῃῇς., α- 

π]πιαἀαεστῖς» πο αἰίτος ρε {παπα τεουρῥεταΓ οἳα]- 

τατίς (αἱ ρηήτατξ ροῇς, απαΏ {10 Ερίάαυτο Αδίςᾳ- 
Ιαρίας ο[εί αοσετβτα5. εν 

Αεἰέμε δραγ{έαπς  4Δγίαπο σα. 
Οππι {οἰἱσίτας Α ἀτίαπις ἆς Ππρετατοτῖς ε{βα {ο 

ἴα1οίο , Ἡ Ιγρ]ήαΏας {οτῖες οο/[α]οτεῖ, 
«Φμὴς ΡΥθοΝή ἐε αμ1 2Η 74720 1Η/ςΛΗ οἱήνά 

αγά (έγεο ὃ 10/60 ετέ2ες ἠπεαθαφ με βία 

Άοσῷ Εὐγμαμέ, ΡΥή71474 Ημ [εσέδης υΥῥεἍ» 
Ἐκ αὴ, Ογήῤμεβαγμῶ Ον Ραμβεγέγε {Ε7ΥΑ, 

Λ4ἡς ἡε ἐ21βογέα21 Ας. εμέ αείφαε [12ή1, 
(οις εχοἰᾶἰε; παπι αἱ] ες οἱΡγ]ἡπί νετβρις οἱ 
ῥρτουεΠί{]ε ἀἰκειμης. | 

1. (αβοιέφης 1 (ογα{άΠ0 191206. 
Ἑμ]ε τοι πιοῖμς 6ο/δαπε δῖαυί5 Ππρεταπίς 

(αοτάίαπο.νί οἰωίτατες οτἴατω ζετγα ΠὨίατα ο ρο- 

Ρυ]ίς ἀεροίίτοπε: οὗ αα.. {αοΠβοία ρε [οῖατη νζ- 
Ὀεπα,εοτάπιαιο οἵῬεπα {εισαζαπη ΙΠπρεητία οε]εὈτα- 
τα (ωης,Ετ Οοτἀας αιίάεπι ἁῑοἷς Ππίρεότίς ΠΌυί5 ο]-- 
Ὀγ{ἡπῖς σε]εὈταείσαιε οπιπίρας α ια ς 1α[ία ν]- 
ἀεβαπτησ,ππυπάθπυ θα σπαίασῃ ε[[ο {εάατυζη. 

{γε λίς 



5ΙΒΥΙΣ,. οχκλς, 459 
ο πεδίο Ρο (10 η σα ἐρρής, 

Ρας ἀεμπι απαβτα Ίη[ρεξεῖς οΙργ]]α Πδτίς. [α-- 
ὁἴπιπσμε [ου (αἱπτατί, γερταοερταπι ἔωετας, [αος]- 
Ποἰµϱη. 

ο. Εαν Ψορί[εως {η Τμ 4γεηο. 
Ἱπ Πο πιοίς. ασ Ματοοηιαπηϊ σαΠόχα να[ία- 

Ῥαης. ἱπσεηῖες οπια {εάείοπες πιοῖα [1Πί ο ρᾶ- 
πεπΏδις οαπάϊἶς πο εαἆσπῃ ους {1ῦ (αἱεπο ἔας- 
γαΏῖ, ΡτομεπΙΓεΗΕ. Ωυατο επίαπη Ηρτί ΙΟΥ Η]πί ποιί 
Ὀεπεβοίϊς ραδ]ίοίς Ιπίρεᾶ! (υπε: ΙΠπεΠῖαΙπσυε γε 
1η οεισίς [οσίς [αοτῖβοἷα Ποτεπί ους δατδατί ἵ{αηβτα 
η6 ροῇεπι. Γασϊα ἀεπίᾳ; {απε εα αυᾶ Ριτς οορία Εῑς- 
τᾶτ 1 Οἱαοτίο οτεπιοπἰατῇ 6επείε:αἴᾳ: ἵἴα Ρατρατὶ 
σε[τοτῆτ, αμ ος οπΏπες Απγο[ίαΏις οατρείπι ναρᾶτος 
οεσ]ά1ε. [ά0ει ἱρβας 5.Ο. Εοτπηα!α ΕΧΡΟΠΕΤς, ααο 
ρτος Ιπ/ρίοἵ εἰαγβήαιοτῆ {πῇιεαιδχοσίτας. Ὠ]ς ἑει- 
το Τάας 111. Εα]αίας θαὈίπας Ρίςίοτ ντδαπιις ἀῑχίς: 
{σέ αά νο; Ρ.Ο. Ρο”Ηβ μη {σσεβέρπε», «ὖ 4- 
ΣεΙ14 γρ (1, ζέρ ἠήῥείΗγ υ) ΤΙ 
έαίεν (δὲ έως (ες θε γη {Αγ ά1ο ὀἱεοή 
{7αρεγέο ο/η ΕΜΥ. Σοζ ή οπή {ρ// ΠνοίεΓζω (ης σγα μέ 
7 ΕΧΗΗ111 7101. ἐὐη /72ρεΥ 2/ῤεδῖος: Άεηε ΑΡ 
λαία ῥίέοα ϱ[[ε ορ έα (μάν» εν ᾗ [αοΗβοίοΥ ή» ῥ7 ή Σ 
αζογάίάῃ, Γωπο {μτοχίε ρτίπια {επτεητία Ῥ]ρίας 
ογ]αΠς, αἴοας ἴτα ]ος {ης ε[ὲ: 56γ0 πμ Ρ.0. κε 
τεέρ. [αζωήε οϱ/ὁἍλμε, {ογὸ ααἲ [γα] {η[[ὰ γερμ, 
7107 ασμεΓ ή) η αμ {7ήρος 7εάέεος ή) 2. 
αἰςῥεγα{0με 0 ΜΗ ΗΗ2Η, ῥγούρῑς (μα ευ ἑογέό υζ- 
7 2420 αλλα {1 οώ γα, (7 0711δῃ 10Υῥώ ρε} 
{01 ήλεἰόκω. Μενρ/π//ήῷ επρ Ρ. 6. 7μέ {η ᾖοε ογάέμε {ερε 
αλλή([ε ῥᾳηρ {177 Πνήρ ῥήπΗΝή) 464/Η1Η ε[} Λίγες Υ)Α- 



40ο "ΡΕ ΙΝπόρεότιονε 
2305 εγαβή/[ε, εϱη/Γωἱεάα δ1)γή εἰευγείανυΓ οἱ} Ρο - 
26 ῥεπεβῶς «γερή/α[[ε νεχο /νο[άαε, 6’ ο ἠηζεμήή εα- 
ζαία γέ[α[[έ, 1422 4 /αγα]ο οἱΜεργεμ! {11Η ϱ)ή1-- 

εἰρῷ εε υΙγ/μ{ε7Σ, ν) 0Ρ 0η {1 4 εος εϱη/(Ηήὲ, Ργοέμάε 
θί{ Ον {ρ[ε υ1Υπάσγη, Τό αεος οὐ, 0 ας αὴς ἐ7)οΥ- 
Τέρι (έΥε!.οθίά Ρί ωχ ὁ αμα ήσ Π1εγα: η μήῤ,γο- 
σαμ14 οβε 6721, ο ή μα” Ομάν» {ηρῦ ου: 
αγ [οΥ1ή17ο αα{ΗΜΕΓΜΥ. 4σ1ε ἐσΗμγρομ// ες, (μαβη- 
72, ια ΗΑή, να [αέ1λ, σα ο (η αρήμῥηνε [ποτ 
ε07/2 041, {ε/ΡΙΗ1 α[εεμα{ε, [ὔ[(εία ἰαμγεαία εοη/{- 
Σε, είεγαμῷ λα ήύο έργον εοἰἠ{ο, Γαία γοἱρ. σα 
{1 41Η Ρε ΙΕ: Ρα/ΥΗΗΗ ήλαΙΥΗΗΗΠΜΕΡΛΕΥΩ ο1Υ- 
26η {λα {ο{ε: 105 {172ῤ1Η2Η [αεγῷ , 70) ρῥαγα( ή [40Υ]- 
οσο αγό α»ζαγα[έᾳ {ή ερ. Ῥοίι ης ἵπτετ{ο- 
σατί Ρ]επίαιιο {επατοτές {επζοη(ία5 ἀἰκοτΙῖ, οἶ]ας 
]οπριυπῃ εξ Ιππεᾶχετο. Ὀεἰπάς αἷῑς (παπ5 Ρροττ- 
σεπίίριις, α]ς ρεά({δι5 1Π {επίεητ]ας εαπείΌυς,Ρ]ε- 
τίσαυε νερο εοπ{επΙεποις, οοπάταπα εβὶ ».Ο.. 
Ίταπα ἀείπᾶς αἁ τεπρ]άπα. {πίρεδεί Ηδηἱ., Ρεοἵτί 
ψοτίας. λα Γαία ντος, ὁαηταία οαΓπιίπα., αποισοίαπα 
οεἰεὈταξαπι,απωαΓαα]ία Ργοπηῖῇ]α :αἴα ο Ί{α {οἱθῃ- 
πίτας απ {πο έρατας, εχρ]εῖα ε{ε. Ε/{ε αρι[οία Αι- 
τε]απί ας Ηδηίς ΙΟΥ] ΗΠ15: παπα {ρίαπι οµοσπεΙΠ- 
αῑά1 αἆ ΠάείΏ τεΓΗΠ1, {410 905 ῥαίγες [απ {άν 
εἰε αερα ᾧ 1) ἠπῷ ααῤήα([ε ἠὐγῷ, Ρεγήηα]ε Φα; 13 
60/1/2ΗΟΥΗΗ εεείεία, 0 1 {ΕΙ 16ΟΥ ομΙη2, 
{αζζαγεΗ. ασέγε ἱσήγμή, 6" εα/1ηοὴά Ρο ποΗνο. εδχέ- 
10Η 4ε [οἱ/έδ, Πμιαίε ϱΥἠλείρεηα Μεεοβι{αέο Ρζή]- 
εᾳ ᾖαθο7ΑΛ/ε2Σ. 1) 1εἱα{ΗΥ ἠῤγὲη φις [αίμα Γηογήέ 
οε[εὐγεΣΙΗΥ, Ε/Α δες [17Η εῤ[]έδοί σερ1ῇ εαρΗ/-- 
(05) (εκ [1δεί απέηλαἰα γεσέα ο αὔο, {ε δρ ο[[ετο: 

εμέ 



μυ ομαίς. 40ἵ 
ΦΟΑΕ 22 ἠεεργή ϱ[ῇ αἲδίο ἔνα {ζω υὐπεύγέ: άρμα 
ορ θγες 10705 μή [ία [ρή θεία, {ες εαερία. ο1 σα " 
6 [Η4ΡΛΗΗΣ, εἰᾧ αἲ ΥΓ οζ η ο} ή /εγή αεεογὲ ή 
βή, ο ῥγα/γεα νεβγε αμζτογῥα κ αγά ῥῤήέοα , αγ 
ρασω 7εΓεγ{α2) ε[[ε γερεγ{ο μαα επρ{ο. | 

{4 Ε/0γ/4Πο. 1! 
'Ώερτορο ἀἰάαπι ε[ῖ, ααοά Ῥτοῦιις ἀῑσοιειιτ πλ, 

οΙαΠι {1 Ῥτοῦδις ΠοπιίΠς ποπ ΕΠί[οε «Όπεπα αὐί- πο 
εἶοπα ατα]! {ογυηῖ ο1ργ]1ηὶς ΠΌσίς ἔοτε ρτομαίΠαπι. 
«ου {1 ἁιαπας γιχίΠες., οτδίς τοι Ὀαιρατος πο 
Παδοτεῖ. 

4ο 710. 
(απ άτας απ ώπα ες {αταΙδιις Πρηῖς, αμιος {π[ρίεἱ 

ῥτᾶςεεροεταῖ,οορποιΠετ.{εμτςπτία ἵπ (επαἴα ἀϊσειι- 
ἆα ρπιί πιοῖτο τεπισάΙ απ ἀε[άεταί, Ῥοπιροπίο. | 
Ῥαῇο αἱ τάς ο{αξ. {6 οβοτοπῖς, {ρίΕ γαι {μάπα, ή 
Παιιά ρα[ας τοίροπία Επαβιασ], ἆοπο τεἰραΡ]ῖσα: Γι 
ἀεσ{ε,ρτᾶ [αίας πεπιίπεπα {αητί οτά]ηίς Ρπιας Πα-- 
νετο πΙΠ {ρίαΠ1 {παρεταξοἵσί, | 

ίασης ΜΑ γεοης ῥ.πχτι. Ἱ 
Α απο ορρίἰἀο (Ῥοίππιπιε) Ρε]]ο Ῥυπίςο {ε- η 

οππάο,οατπήπε (µ/παπο Πλοηδίς, Ροί 96ἱρίΟΠΕΠΙ 
Ἀναςα πλ Πππα]αστάπῃ ἱταΏ[ίαταπη ε[ἰ Ἡοπιαπῃ. 

1460 ἠδ. ΧΧΤΙΙ. 
Ἡ{άεπι ἀῑεβιις πυπείαέΠῃ ο{ῖ ρος [ετεγας,οπης 1 

{αρει δε]]ο Ηρτος.δογ]]α σοπήμ]τος. ντ ἰα[Πεταε, η 
ΙΠΙΡΕΙΦ{ΟΓΕΠΙ «ο 4ΏΠο ἀΙίοεάστε α Ηπαια δις (αΐςα- ο. 
Ρετῖιο ρτοβ{ριΠετείροπ/ο.. η) 

Ταζ μήλο ἠ1ὔ. 11. ε4Ρ.1ν. οἷε Γα][ᾳ γεἰἰσίρηο. 
(ατασς]απίς ἔεπιροπίθι!ς {ΠΓρα:ἴα τεριδς {οά[τ]ο- 

πίΌῃς δζ ο[σητίς, σμΠα τεροστπα εῇοι ἵπ σατπιηί- 
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δις οἱ ογ τὶς αατἰσ αἱ ήπλαπα Οε{οζοπη ἀερετε ρία- 
σατ],Ἱερατί (απῖ ΕπΏαπη πο, 

110.11. Λο νΝ 11. 
Ο]αιάΐα 4ποσαε ριοροπίτητ ἵῃ εχεπηρίατη τηῖ- 

του]. ίαπι οὐ(η εχ Πδτίς ο1ογ]]ηὶς Τάφρα Ώλατες 
εΠετ αοοίτα, ὃς {π ναἆο Τγοετίπὶ Εὐπηϊπίς, παυς 
αυα Υολοραζας,Ώα[Ηΐοι, Ώες ν]]ο πιοάο »αἲϊ ν]]α γ] 
οοπηπηοεΓεῖατ:Ο]απάίατη {ετυΏς, αὐά {επηροι Ἱπῃ- 
Ῥυάίσα ε[ει Ἱαδίτα οὉ πίπαῖος οοτροτίς ου], εἷς- 
αἵη [ασπιίῆις σεπῖδιις οτα[ς, ντ {Π{ε οα[ίαπα 1αάϊςλ- 
τος »{αυπα οἰπρυ]απα {εαυετετΏς : ἵζα πα πίτα οι αὓ 

'οτηπί Ιπαοηίαῖε ποτ να]λυῖ ςΟΠΙΠΠΟΙΕΕΙ, 40 ΥΏΑ 
πηυ]ετς ε{]ο οΟΠΑΠΠΟΙΑΙΗ, 

ἄησα [πο 0.111. 4ε οἱ μή. εί 4. κ ν 11. 
Οιἆ Ί]]α Πάει {πσεῃς ρε[Η]εητία., αηαπιά(α 

(ουἱαῖτ, απ} πιπ]ίος ρετεπ ΙΟ ας ο {ῃ αΏΏΕ 
ο υία πωυ]εο σελ ἡαςτεπάστείυς, {τι[ίτα Ρα {εητο 
{ου]αρίο αἀεηπα επ ΗΌτος ο{ϱγ]Ηπος. [ποιο 
σεπεῖς ογαμ]οτΗα, Πειε Οἶσετο ἵπ μοσίς ἆς Ἰ)ὶ- 
υἡπατίοης οοΠΩΠΙΕΙΠΟΓΑΞ. τηαρίς ΙΠτειρίοΙδΗς. νο 
Ρο[απτ Πιις νοίυῃῖ ἁποία οοπἱεᾷζαησίοης., οτεάϊ 
{οἱετ. Τύπο ε{ρο ἀἰάιπη ε[ξ εαπη ε[[ο ολυίατΏ ρε(- 
ἱοπιία., αποά ρ]ηῖπ]ας Φἆςς {αστας πια] οσσαρᾶ- 
ἴα5 ΡΕ ΗΑΤΙΠῃ ΓοΏεΓεηῖ. 

14167. 1. 7σ. αἲε ΟΥ 714/ήε4. 
αρία χάω'πα χακασοι, ἆ εἴε, ττῖα οαΡρα Ρεβιπα, 

ας Οοση. ογ]{α, ἆς Οοτη.Οἶππα, ἆς Οοτη. Πεπξή- 
|ο.Ἡ1 επίπη οι τ{ός Ηεῖειας ἀεΙρηαεί {αης ἵπ Ηδτίς 
δΙΡΥΗἡΠΙ5, : 

σε μέ: 



51ΒΥΙΙ. οκΑς, 493 
«ο έμς ζ 0. 1. εαβ.Χ1Χ. . 

ἴπ αητίααἱς αηπα [σας πιοπηοσία (άρει Ηδτῖς ς-. 
Ὀγ]Ηαῖς Ώαεο ρτο ἁἶτα εβ. Απιις ἱοίρίτα ατᾳπεἶποο- 
Εηΐζα αἆ Τατααἰπίαπα Φαροτ οι ΓΕΡΟΙΗ αζῑε., πο- 
ποσα ΙΌτος ῄοτεῃς, αμος εί[ο ἀῑσεῦαι ἀῑπίηα οἵαει-- 
ἶα, εος νε]]ο ἀῑχίε γσπιπάατς, Ἱατοα]πίας ΡΓΕ ΓΙ ΠΠ} 
Ροζοητατας ο{ξ, Μα]οι πἰπααπιατα ας ἱππροπίαπα 
Ρορο(αἶςΒεσ,ααα[ αΏῃς Φιαῖο ἆε[ Ρετεῖ, τίς, Ταπι 
ἔ]α Εοσμ]απα 6ΟΓΑΠ1 6Ο ΟΙ] Ιρηί αρρο(ι(ε: ὅσ ττεῖς 
Ἠβτος εχ ποισπι ἆει[ῃς, ἃτ εο(α]ἆ τε[ίααος {εχ απ 
οοσπχρτετίο επιοῖς νε]]ος, Κερεπι {πτειτοσαιῖε, 
οσα επἰπα Γαταἱπίας 1ά πια[το τἷ[ῖς πιασ!δ,ἀἰκίτοαις 
ΠΕΠ 14Π1 ρτοου]ἁμδίο «ἆείτατε, Μα]{οτ ΙΡίάσπα 
{αῖπι ττεῖς ]Ότος αἶῖος οχι[ϊς., αἴηις 1 {ρίαπι ἆς- 
Ώπο ρ]ασῖάς τοραμίε, ετεῖς τε]]αιος σοάτη {[]ο Ρίε- 
5ο οππας. Τατᾳαἱηίας οἵς ἶαπα [οτῖο ο Δΐ0ιιε αί- 
Γοηείογς απἱΠιο ΗΕ: οΆΠῃ οοΠ/αΠ{ίαπ1,οοπβάεηεᾶ- 

. 4υ6 ποπ Ιηίαρει Παρξάἆαπι ἱπεε[[1οίς:δε [Ότος ετεῖς 
| τε]ίσαος πιογσαίας Πὶ]]ο ππίποτς ΡΙεΓΙο .. α παπα 
΄. αὐοά εΓαερετίεαπῃ Ρίο οππίθης, 5οἆ σα1η πιη]ίο- 
ΓόπιζαΠς α Τατα]πίο ἀἰρτε[απι, ρο[ίσα πα{ᾳααπι 

| 1οοί νιίαπα οδ[Η{ε, [αΌσί ττες π {αςγα]αΠ] οοπα(τ]. 
| οἱ ογ]ἡπὶ αρρε]]ατ. Δά εος αἶια[Π αἆ οιασι]απι 
Ο υἱπάσοἰπησίπ αἆσμπς, ουτη 1] ἠπππιογεα]ος Ρι- 

| Όλος οοη/(α]επά! {1ΠΕ, 
| «ύΜαωοίρ δα1ΗΥΗ. 2. 1. 4. Χν τα. 

Βε]ο Ρυπίσο [αάϊ Αροἰίπατες οκ [δείς οΙγ]]{- 
| πὶς ρείσχαπα {απς ἠπβίεαε!, (Ἰαάσπες Οοιπε]ίο Ία- 
| {ο ο »4μ ῥτορίστεα δἱμγ]ία οορποπιῖ- 
τι ε{ξ, 



4 9ή. ΡΕ ΙΝΣΡΕΟΤΙΟΝΤΈ 
| δΟΥΗ2 12 Ν 1. {67)2/άί04 
Τη: [071] 1ὰ εἴὶ οι ογ]Ππατείρου(α,αυ (ντ (η 

ντα ἀἰκίποας) {ΠοςΓΕΕΙΠ ο[ῖ ού 5 οἱργ] Εαοήης: 

παπα Πα[ῃ Οὐππαπα Ψἱτοί]ήης ἀῑσαιτ. Ὑαττο ΕΙΥ- 

ετσα. σος οοη/{ζαῖ Γερπαπτο Γατουιπίο αΜαπάαια 

πημ]ίοΓοπα ποπιπεΑπια(πσαπα,οὈτυ]ήΤε οἱ πο εΏα 

µὗτος. ἵπ αίθας ἐταπῖ [ατα δὲ τεπισοᾷία κοίλαμα: 

δέ ρτο Πί5 ρορο(οΙ[ε τες «εμέ ΡΠΙΙρρεος, οὐ/ 
αμτεὶτηπο ρτοσίοῇ εταηῖ. Ο ια οοπῖεπιρῖα,αἱίο ἀῑς 

εις ἱποςΏ/[ῖ5 τοιοτία ο{ε, δύ ταπῖυπάεπα ΡοροίοΙς: 

Ἱταπα τοττίο.. αἰίς είδα ἱπορη[ας, ου τρια τεεΙ- 

ία ε[ὶ. ὃς αοσερῖ: Ρἵο τΌις Τε οεΠΙΗΠΙ, απαΠΕΙΠη. 

Ρο/[ήἱαυεταῖ ΡΓο Πο ΠςΠ]:αο 1ρία{οτερο οὔμιοτον 

αοά ρισοίΙπ ποη πηυταρας. Οἱ µρ {π τοπαρὶο 

Αροἡἰπ]ς (επαδαπτυς. 
Γιεζζοεζ με [Αεγαδο αἶια υὐγο] Οία πἱά ραττ]είῇ 

ΠΟΠ Περαπτ. Φαπς (οἰοπάμπα., ΡΗπιο ἆμος ΙΌΓο- 

τάσῃ ΕΗ Πο ομ/{ίο ες, πάς ἆθσεία, πάς ααἰπάθοίπα 

νίαας αἆ ἵεπιροτα ογ]ἶαπα. Ῥοίϊ ογεμῖῖ ΠΠΠΙΕΓΗ.. 

Ππα(ῃ αὐαάταρίητα Εαοτιης. θεά τεπιαμ/[ξ. αὐπάς- 
οιπημίτοταπα νοσαὈι απ. | 

δ μίας. 
Ηροφίλοι,ὴ ) Σ[δυλλα Ερυθραία, Θεοδώρου ου-- 

γατηρ ἳ Εγθανε βιθλίας μα έλικα ζθακῶς χαὶ Ίλθεν 

εἰς Ρωμέζω ον {ρις Εόνοις ο ὑπατων ὴ 9ύλοι δὲ Ταρκυ- 

γίν, δοχούσα γεημαζθήσιοδαι δἱ αυ ΤΗ. ως δὲ κουτε- 

Φονη, (σὲ μὴν δυοκατεφλεξε βίθλοις, αν 9) έτυχεν 

παφερ ομθύη σοειεσωΌ 3 ή λοιπὴ μία, ν τίς ὴ ωρά 

αἩν Ρωμβίων ὀζωνήὃη πολλξ τνήκαος. ῥος α, Ἡ 

| " Ἠετορβί]α, 



τον σπαίς, 54 
Πετορ]]]α, απα ὃς Ιῤγίία Ἐεγτήιαα ., Τῃσοἆοιῖ 
Ε. (οΠρΙ Πετοίσο νετία δρ. ἁἰαἰπατίοπαα 111. 8; 
Ψαἱ οοπ/(αἱ ατα να] Ταταυἰπ]] (οπροτίρας Ἀ οίπαπη 
νοβ!ε, ρεοιιπίΩ εκ 1]ἰς ραταπά {ρε, σεᾷ «οΠπίοιι-- 
Ρία αὐ 11ἱ5,ἆπος ἤΌτος ετοπια/ε,α ος (οουηχαττιῖ- 
Ίείας: νηις ἑστεῖας ΓΟΠΙάΠΗΕ; πηασπὰ Ρρεσιμπία ϱΠι- 
Ρίηςα Δομιφηῖς, 

[46η {η Ἰλιον. 
εν αλ λ {ο τ 9 μον ων Ότε {ᾳ ο ζις Α Ρ5αυίς ἐποραθη,τάσικαυτα ος πμ. πο τ παρ Έλλησυ ἐνθηκάπςεο ή Ερυθβαια Σέθυλλα, κ 

ο] ων / 5. Γ -” / τω Φρυγωνχωροιν Ἔρωςο πατήρ ἱλλάχαι [αυή- 
» / : 

δοιοἐδασιλέωσαν. {ῇ ο, 
(απῃ {6ς. ΑΓσοπαιζαξαίη σείἔᾳ {ηΠὲ, {ῃ (αταοἷα 

ααἱάεπα Εἰγτλίάφα οἱ Ὀγ][α νατίοἰπατα ο{ὲ: ἵπΠ ΡΗΙΥ-- 
σίανοε(ο Έτος, 1 δς (ααηγΠισά[ς Ρατοί τοσπαιή5, 

| ν 
[46η ἴηῃ Λίδερνα, 

εν ο Φον) 9 / / ε/ : Γνουτες οἱ Γωμα]οι οι) ΣΘύλλης λογίων, οτί 
Φ ο ή ον 3 πλ ο) 3 ΣΑ / ἝΦελό/σετα! η γη, κω Ο) τίκιωτπατον ο αι θθποις 
οσα. ρ ο οοη σ / ον δν : Αλ ἱ ε αἱ ἔκολη2είη του γασιατὶ, επεφερον οἱ 4λο 6ύσου, οἱ δὲ ./ ας ΑΟ / ρε ”.. «Ὄργ9ρο), οἱ δε κα ́Ώπους , οἱ δὲ οτί Κάάλισα τίιωταίον, 

ἱ ή νά «ς να ε / ς εντ Ζει συμθαινὰν οις απο τ ἱερα]ν λ(ΒοΛύοις υπελα[α-- 
/ .] » α/ ο / ή ζανογ. Ἄνουτος ο σοσὲν Τί μ4ον πο γασμαίος, Κερτίος ὃν ὃν / / } ὶ } »/ / αγήρ οφωέενα| πε Καλλίσος, χα) {ιο φυγόω δρίσος, ἐ-- 

/ φη σεέωιέναι βέλτίον τ{υ. θλων τὸ ΣΙουλλείς, τ]αιωτα- 
. ϱν / | . η . λ Ἡ, αι) τον 2ὃ εἰ) Ὕθημα πολὀ, α)ὄρος Ῥρετάω, και (σιωτζωυ 5 Φ4ρ νο. / : /.4Α . Ω ζην οι, ων δηλουκῶνα.. 1 εῇ, 

. . πα, 
μ αρ 

ο «3. 6 του ο αρ αμα τό, - 
ἳ 

ΙΙ ῃ 
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Ποπιαπὶουπχ εκ δ)ογ]1ηῖς ογασυ]ί5 οορπουί{” 

(οπτ., οοίευζαπα ε{ῖο [ετταπη ο {1 του Παπλαπατυπα 
Ρτεσἱοβϊπια {πα ουῃ οοπΙΊοετςπτΗς : αἱ] ΑΝΓΗΠΙ,Α11] 

α’ρεπτυπι,αἰ] Εεασες,αἰ] απο ααέφυς πιακ]τηί α- 
(Ππιαδας, ασροιεῦαηΐ, ἓζ {5 ἁῑαίπίς τείροηῇς (απ 

ἔ{ασετς ατρίιταῦαπτυς, σε πα ΠΙ]οιηίπς Ρετηαπεῖι- 

(ο νοτασίπο. Οπτεῖας γἱς δὲ α{ρεζτα ρυ]οποιίσηο, 
δί απίιηο τα Παπτίβπο (ο αοἰά 9ΙΡΥΙἱά ἀῑσστες, 

τοῖς αἰίς ἰπτε[ίσοτο ἀῑχίε, τεα επίπα Ἀεἰρυδ]ί- 

ος πααχ]ιη] ε[Πε ρτος!] , υ τί νἰτεαζεπα, 6απιος Οἵ8- 

ομἱο Ροβυἱατ[. 



ΕΚΑΕΜΕΝΤΙἘς 
ΑΡΡΕΝΡΟΑ, 

]ωα)γηςο Τόετζι ἱσορ. χιλ. σι ή 

"Και Πλατω3 ο πολύ(οφος Φησν ο) ο Τιαίῳ, : | | 
Λοθρυ λδὺ πλύτα αλ οπου μετέ χι δη Φαττέον, ' 
ΊΝε 3 9εοις, χα) Ἄλψος τι β2οχύτατοι αλ θέῥπων, "η 
Δηδω (οι (πο δγυωσχο(ας Φασχοντες , χα] ροφήςς, 
Οἶπρεέ κα{αχουσαί]ες, εἴπον ολ μελλόντων, 
Οἶρεο Πυβοιοροις τε χα) ο Αναζαοοραις, 

'. Εμπτδυκλης, Δημόχριτος : Φιλοι (οφο) μυρήοι, 
 Ἡ Ηπειρωτὶς Φαεννὼ , χα] Σ{6υλλα. ομοίως, 
., Ἡ Φαενὠ σθο Ὑθόνη αυ «Ῥιαυτῶν στων 

ρε αρή, ολίγω τα ημουν, εἰπούσα πεοραγμέ]α; 
Πας τ Ρωμαίων αἸακτα ἡ Πήσοιση οἱ Πέρσαι, | 

Ἱ Τρ γήλῳτεπατήσοισιν, οἷα, δεδὀυλωχοτες, ον) 
'. Κα σφὸς λθιὸς χα) «σθηυγος πως τῷ τον κρ τους ρ(ν, 
Καὶπώς Πέρσαι Καιταίθνωσι πασαν τζω Βιθιωία», | 
Και Σχύθαι πῶς συρῥά ἔοισι μα χέω Ρωμαίων ολ. 

«Κατ έπος λέλουσα (οωυτ) σθμιατ! διηρρθύω" . 
΄. Ω βασιλό» Θρηκῶν, λείάς πόλη ον ωροθατοίσι, | 
Αυζησεις Ἀ λέοντα μέγὰμ γαμνώνυγα ΦΕΙΟΥ, μι 
Όεποτε χινήσει πα τθίας χε(μΗλια χώρας, 
Γαια) ο) αἱρήσει κόήθων ἄτερ "σσ σέ σεφημε, 

| Σικησό]ήχοις τμ α/σιν ο μμ δηρο’, 
| 'α 



498. | ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ 
Ἐκ δὲ Δροων πιστή» οἷς οἷοι οιωςς αμθις ἔχοέσην, 

Ταυται ́ βθαχέα φαενιξς, ἡ | Σήθυλλα» εἷ εἰστε, 

Κῶ ια 26ι τόκο ) ο πόρασυ Ἀθίζωση, ἅ “ νοοικώτα!, 

πάοοι της Κωορυ σέ ἀυτής, χι] τῆς Αντοχέί ας. 

Καὶ πῶς νιώ ὁ Λεθύνιος ἐλάοσεται εἰς Κύωσον. 

Γτερι τῆς Κὐύσωθου ἅτω οδὸ χα] τὴς Αντίοχεία» 

Α;αΚυαρεζφλαμα. σε μεγα κῦκα καλυνά, 

Δνοκα 6ἳ οἨ τεοὶό Ανποχέα (φλαμ. ὀλλυσο. 

Ταυτα αξι της Κυθου πε χα] ατης Ανηοχείαρ. 

Τπερὶ δὲ τῆς τό Κίλικον ἐλθύσεως εί Κυσεο, 

Η (οφωζωτη γκυαγιὼν ὥὅτω κατ ἔπος λέγἠ. 

Ῥοσέ]αι ἑσομῶνοις, ὅτε Γυθαιµος ὀ ρυοδίηη, | 

Ἠίονα ,αρςΣχέων, ἱερέώ ές Κωφερή αμ 

Τοιμτοιςο Ἰάμθλιχ, Πορφύθιος ὁ ω δδο 

Ανθέρποι, ἔφασαν ὄνὃ : παρόναι μεο εσία), 

Αττε μόνως νοήσασι, χα] | θοἀπούσι πθύτα, 

Ανά τετὸ λογίστιαλαι ς Ἰ χα] τίγός ἀκούσοι. 

Ολίλοις 6 ζρύτοις μδρε παρα μέ ναι. 

Έλώδε σοσὲ ουτοις να κωθίως νοιιω ὁ αοολεαπω, 

Π 2. ἀχούσουτες τὸ, εἴ οιώ οὖο μα θηκάτων, 

Εὔτε χαι ) Άογισαμδνοι εΧ, τινων λα ίτων, 

Εἶπον « ἆ εἶπεν ἔκαισος, ὑφέρως Ἀ | ο πτς}. 

Ο,ᾷς ὔἱ ὠμέσως ἆπὸμ γοῦ, χα] ὄγτως οἶδεν, 

Ανά 3 αρα δείγμαζος ἳ χα] λογισαδ., χα) 96.5. 

Ουδὲ ὠύσια οἵω νοένεχει , ώγχθοις σὶ ονομα ζω. | Πρὸς 



ΤΗΥ όπλο, 49ο 
Προς αυτοι, {ῷ καθάρμκατα βδιλέτω κε χ9) λίθους, 
Γε ΕΙουεγο οπή ον Ζηᾳ18 {η 1 Ίήμωρο: 
αορῷὸ μα ο ΜΟΥ βοΥ1ἱοΙ] ῥατμαροπη ε[]ε 

ἀἱοεπά μη εῇ}: 
{το ἱ]οζ δη αγγ εἱεοἳ, ο» σε, φποάάαηε ῥγομή[- 

ΓΗ ΔΟΙΡΗΗΗ: αν 
Φ4η6 ἐον δη! ῥΙάΠΟ[(ΗΗΜ. (ἱοεήθος, σσ" ῥιορβεία, 
ΟΜΙΩΠΙΠΟΗ αΜάἰΘΥΙΗΗ, (ΙκοΓΗΗΗ αε [ηγή. 
Οκαίμ σ7' Γγήβαβογαν, αἴαμε Α{Παχα 07Η, 
Ἐπιρεάοσίες, Γ εποσγίτης, αν] [αρίσηιος 1/1, 
Ερίγοίζα Γβαεηπο, 0 ὁ Ἰργί]α ΗΙΗΛΕΥ: 
Γβαε/ηοαη/ε ΙΕΡΗ” ΦΗἱάΕ12 4ΠΊΟΥΜΊΗ 101, 
(1. {ῆσα, βῥα κι α{ο Πο: οὗ αἰκκὴ[]εί φις Ία έΐα 
(0 Μομιοάο ΚΚουπάΜΗΥΗ ΤΕΦΕΙΗ υἱΠεΕί Ῥεη[α, ([411, 
ΦΗρεν οο[οφ με α[εαδ η, ποεἶ μή [εμέ αάαἰζξίος, 
ζεί, βορηίμα σσ’ ῥέοα ης  Μοη]οᾶο ῥαπο αὖ ἱπῃ-- 

ῥοτίο ἀε[]οἰρης, | 
Εεομὶ [ευ] οΡΙΠεΡΗΗΕ οὔΊποη Βγπίαγη, 
ΕΕδογήβα ΦΜοηηοοο οοποἱεπΕΡΗσΠάΤΗ ϱΗΗΗ Ίου] - 
«4 υεγβηγιἶορπε ῥάς οἵς εἶαίο: (10ΥΗ1Η φεπογὸ, 
Ογεκ Τβγο ή αεεἰρίθευγῥεναΙπ ομίλων, 
Ἐκιγέ[εεγε αμ η ᾗ1οἷες (ΘοηΕΥΗ ΠΊΑΦΠΗΥΊ ΟΗΥΗΙΗ- 

ΦΜΕΊ1 βογγεΜάµη:, 
η] οἱςση ΟΡ ῥαιγία 1βε[αμτος γΡΙΟΠΙ. | 
Τεγγανι αι ρίο [αῥοτίῥης αξ[σμε. πε το δορ 

1 ᾖ 



ζοο ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ 
Κε; ᾖοπονίδης εχΗ[ιαγε αἀπιοάμα ἆἱὴ, 

Εκ [εάίδης αμιε αιάεγε υεἶμί εαπες εἰγεὮ Ρο[[Η. 

κε ῥγομία } βαςηποπῦ.. δἱρ}Ιά αμέεπη 41 ΧΗΕ, 

Ειἰαηιυ[αμε ἆμτι οχἰρή αεαρίαΠΙ,Πο ἠπτε[σβιΗΥ, 

Ώε(Ἴρτο ἵρ[α αἴφ κε Απηοεβίά, 

Εεφμιοπιοάο ηΜΠΕ [ιοξπίρ υεπίει η Οργηπη. 

ΏεΟΡΥο αµΙΕΠΙ [οφ μἰά ΕΠΣ, ἄῑφ με Απηοερίας 

Πα βαὶ Ορτε ἴη[εἷῖκ, ἓε αΜ{ΕΙΗ ΠπαΡηά υπάα 

αδ[εοπάεί, | 

Πα[ὺ αμτενα αἲφρ αγγπής «4 μεἰθεβία ἴη]εἰίκ Ρε- 

Ε]κε αε (γρτο αἴήηε οΑμποεβία, (δή. 

Ώε ΟΙ ῶς {ΕΙ αάμεηίη ἵπ ΟΡΥΗΗΗ, 

δαρίεπίηια η Η ΙΟΥΙΗ 1Η ᾗςο αἱ υεγδη αἰοῖε; 

Εγί! Ροῇεγ, φπαπάο ΕΥΑΥΙΗΡ Ιαία υπάα 

1.πτογά Ργο/Ηπά επ», [αεγατα πΟΎρΥΗπα νεΠΙΕΙ. 

Τα[ΐδο ]αηίίοῦης, Ρογββγγίηε αἴφεα[ῆ, 

ΕΠουμίδες, ἀἰχογέπε ἱπτε[]εζδη, αε[[ε Ρια[ 1, 

ΟΜΡΡε [οἶμηη 2ηΓεἱέσμηέ, 65’ ῥγκαϊσμηε οσαπίᾳ, 

ἄψ (με 6ο υἳ νά Π]ο η δΙΥ, υεἱ εεἰᾳ αλημίά αλάἰά1, 

Βαμ οὐ, ΡΥΟΡΕΕΥ βοῦ αλά στη  αἱοεδαπε Ππεε[εζηα 

Ρτά/ίο ε[ο. | 

Έσο ἀμέεηι εφέ Ρὴ ΡΥΟΡΗΙΕ {η (εἰ]εζέμῃῃ αἁαριο. 

οἱ επίηι αλ αφ κο, με οκ αἰ[αριπῦ, 

δίµ6 γα(ἱοςίπάΕ1 ΕΧ. αἰφέρηρ [ρεξένη, 

ΓκετΗΠΕ, φιά ἀῑκίε φἱΜή : Ρο[ἑεα αΜΙΕΙΑ ΕΜΕΠΗ. 



| «ΤΗΥ. οΚΑ.. σΟΙ 
[ηηε[ιεέῖωο αμεη1 [1ε πιεἠἰο οπηηία πι εἰ]ίσιῃ, σ2" 

ΟΕ ΟΙΗ1Η 
ὁἶηθ εχεηηβἰο, σσ γαΜοεἱπαΓΙοΟ,αἴΗο οζἑασο. 
ίεφιε ἱσίίμγ {ρ[ος ἱηεε]]εόέν ῥ'κατίος, [οἱογτοι αμ - 

{11 υοςο. | 
άλας, ῥίαομία ῥείαΕΙΛΕ(Σ’ ἰαρίαίρη». 

Ιάεπι Ολ]ιαάς 1 χ. δν γθησμό ΣΙ Θύλλης 
Ἀέλοντος, Αιόρας, οἳ Βυζωήος εδὸς 

κατλμαιέζΦοισι. 

Τονές μυ τοτον λέλοισι Ὕθησιιὸν ἐς) Σούλης 
Οἱ δὲ τῆς Ηπειρωτιδὸς τῆς Φα εννᾶς ολεύης. 
Άλλος σὶ κὠ ο ὃ Βακιοὸς, ὡτῖ δὲ αὖξὰ Βυζαντίν. 
Έλώ τή) δύο θησμιων μέρη τινα σειυώψας, 
Παλιδρομεί τα) µκα,θυτὴ , τὴ Βυζωντίδὶ λέγω. 

Οη Ἀ δυο οἱ η ϱησμιοὶ , τον Βωχιδὸς ωερόπον, 

Ἰοἱς ΑΠικοῖς κὶ Ἑλλησι τότε ο ολεασιοθέώα) 
Οὐὗτος ὁ τῆς Σ/Θύλλης Ὁ γθησμιος, ἤ Φαειγᾶο δὲ, 

Πλέον δὸκὁ Σ,ΙΟὐλλης δὲ  ἔνεκαι Βυζανής, 

Και σι Διολλύοις 3 ἐφοίξασε Φ] Τεέρκων. 
Καὶ τὰ λοιπα ἑάσωμὴν  λέξωμδυ δὲβοιγέα., 

Δη τότε Βιθιωσν γαί]α) λύκοι οἰκήσοισι, 

Ζλωος Ὀλαφροσεέωησι, κακὸν σὶ πἹθησεται αὐθρα:, 
Άγρας ὑ Βυ ζαυτος έδὸς κατλμαιεταίοεσιν. 

1} 1) 



σολ ΕπΑΟΜΕΝΤΑ ̓  
Ώε οἵαει]ο 5{ργ]]α: ἀϊσειτς, ντο αὐϊ 

ο «ΒΥζαπΗ ρα υήπιεπταπα Παβίταε, 
(µἱάα γή ἀἰο{ ῥος φμ]άΕΠΗ ογασἶμγα ε[[ε 10), 
«45 αγία Εβίγοείάἡς Ββάεηπα ἠ]ὴμς. 
«4ἱἡμά αΜΙΕ1 εγα! Βαα ή δ:ρος υετο ἂε Βγζαπηίο. 
|-εγή οσο ἆΜογμα ογάεμ/οΥῇ ῥατ{ος ϱήα[44 μη σε 

Κειγο ομγγεπή ἄᾖ[ωρη]α Βγ«αμηίᾶϊ αἷσο, 
Ο)Μίαυεγο ἆμο ογά σι, ἆμοά ε[ξ Βαοἰζᾷ , ῥΥκάϊκΙ 

«εώς αἴφΗε (στα κῥ Γμης αμα ίηε [μή[[ε. 
Εος δἱςγ ες 11ΟΥ οΥ αμ, ΙΓ βαση. 

Λ{ασῷ Ὅεγο υἱάεΙΗ ὁ ἱργ]ία, επη[α καπ, 

Γεά4ε 1ο σΕΠΕ, Ῥβαβδο βεγα ία αἱ α1φμ61 ΗΥζή, 

ΕΕ ε2εγά ἄἰπχαης, θἰζα γρ 4Η {ΕΙ Ρα: 

ΦάΠεΙΗΗς ΒΙΡΥΠΟΥΗΗΙ ΟΥΥάΝ2 [μβ! βράδια, 

]ομ οοη[ς ή], ια ή 4ΓΕΥΗ Ιπμάα εξ υΐχου, 

/΄Ἴγου φμὶ ΒγςαπΗ] [οἱμηὴ βαβΙΙΙΜΗ. 
Πάει αὖδε παροιµίας, ν΄ ορ Ώκεανον 

πελοιγέζων. ομη α 

Καὶ τς αὐ πελοιγήσειεν  2ῥ αυτον ο) λθηθιος 
Εἰκωή που δδίης Ομήρο, ᾖ τον πολιιὼ Ορφέα, 

Ἡ Φαεννὼ, ἤ Σθυλλαν, εἴτε τίνα, τοιῦτον. 

Ώε ραταιηία, {άρει ΟσεαπαΠ Παόχήαῃς, 
Εφ, εχμμάαγεε [ΗρεΥ {ρ[Ηήη [οΥμιομίδηρὲ 
Λ)έΓογ)ε ἀεά γή 1ΓΙογιεγῦ,υεἰ οογεσίμηιΟΥρΡΕΙ, 

ἵ αἱ Ρβαίηπο, υ6ἱ 1) Ιἰαή, [με αἰίημενη ἴαἱεγα. 
Νίςείᾳς 



ΙΒΥ1ΙΙ. ΟΧΑο. 
Νίσετας ΟΠοπἱαΐςς. 

[περι ΣΙθύλλης Φασίνιως κα. δ μήσφας νηδύος ὃξ- 

έλορέ,κο μα αδδε τὴς τῷ πὀωτος ἐφιλοσοφὰ συσασεως, 

Ώε Φέῤγ]]α ΥΜΗΛΟΥ 6[ὲ, αμοά [μι] αῑζ; οΧυϊέΤο 
ΠΑΓΕΥΊΟ ΙοάἠΕ, ΦΜαγβτΙπΙη1 θε “υπΙΜΕΗ[Ι εο- 
ρα ΡβΙΙο[ορβαια [1. 

ος Φομαίας δα τ1. 
Αλλά αἱ τί Φασί τή ἡ τή α) αλακπτόρων βιθλίον ο απο- 

κφαθα] ον ᾧ σσ] λθησμο! | σος Ἡ βασιλέων» Ἴσαν, ὁ ο 

φα) ονε)θάφοντο αἰκθερπων τε κ ο κ ρα τ ὀων 

οκὸ λέω) Όνρ ἐχεωμάτο, ὥ κε ὀγωπου ὢ σοι χειον ὄ 3 

ἐγκεχαάρακτο. αμήρ δι ὀπιοΏτν αᾷ9ηρος, δὺροετὶ οχόε 

μέσν τὸ. χα διελαθνων τὸν λέονται. ἡ Αλ συ βίΈλος εἷ- εἶγε 

ζωυὴ 19) ἦσαν, ὡς ἐδὂκὰ, Σιοὐλλήα αθησμωδηµατα. 

3 δὲ τῆς εὔρηαλνης χξωματουργίας αριγμαπῶδεν δις- 

ο μαμα ο τος κοιαίζωρ, ως λέγεται, διθσαιφν- 
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σεν, εἰπων Χν ζω ημέρα τής λυνήσεως τὸ Χεισο, (ῥα- 

σιλέα αἰαιρεὈέιωοι. ὄ «δω ο. θηθλον βασιλέα πλοίο 

93 ὃ χ. τέω »εἰρηκᾶμδω ἡμέρου α)ήεαδαι, ὃ ο] 

μέσν τὸ κ το) λέοντ ὦ δδρυ ἐμπήγλυαθή, ὁ καταὺ- 

τζω το ηµέρον τῆς έορτῆς βασιλέα κτὸμθήσεα αι]. 

Ουος ἰάεπι ἵοαππες Οτορα]ατες ἵῃ 
Πη[τοτίαταπα εοπχρεπά(ο {ας Γατι]1τ, 

ἐν ποιτοηῖς Ἱ[ίαστῃ τοῖριοτς. 
Εγάῦ ΟΙ ο’ ά Ε[11 ο) ΡΥΙΙΠΗ | {η  Μοάαή: 1 [1]-- 

{} τή 



σο4 ΕΚΑςΟ,. 51ΒΥ11, ΟΚΑς, 
Ρῥεταϊογία ῥιῥΙοίβεςα ᾖἰδγο εοπ/[εΥίρίΗη, 0] ηοη ο- 
ΤαΕΜίά Γ4ΗΓΗ1 εοπΓΙπέβα!, [ο οεἰαγ Γογήιάς ϱν' ᾗ- 
6Η749 ΕΟΥΗ11 ΦΗ41 εγΕΑΥΕΜΕΗΥ ἱππρεγαίογος. Έγαι 4η - 
16ὐη Γεγα 1:θοπή [οΥγ]α ῥγκηίία ἴη εο ἰίῤγο, σσ. ρου 
{ρ[μ5 4ουῇ [ρίμα ἵπ[οίρτα εγα ΟΧ τεγα, μα υ[6, 
α β/Η1η ὑΕΠΙΥΕΥΗ ΡΕΥΓΟΠΕΡΑΕ , α ΤΊσο ΦΙάαηα υἰΥ 
6έΟΟΜΗΥΕΠΕ ᾖε[αίειη Ρἰασαηι βα[ΐα {ρ[ ΓεηεβεΥ ππεοἰή 
«κ ἱπβίσεδα. Ρα [ε [εγεπίο υεγο ογάομίο οὔ[οι- 
Τζατεη., [οἶμο 1/11 ΓΜης φάΛ)οΥ εγα1, αρεγηίε 
ὑπάζεαμί[με {ρ[α οἱς ογ (γή ἱαρεγάΜοΥΟΥΗ 
Ρεγμἰοῖο[ά ΨΙΟΥ{Ε ἴμΓΕΥΓ ΕΚΤΗ ἐγ]. 

()γεας αΏπα|. Ρα:τε 1 1, 
(ἴεγΗη δαβιπαείο [πι 4 εἰβιορίεα. Εογηα 

γερῖπα [ΗήΓααγΙγαηάα ία γα: ρε Φ18 ΕΗΗΗ 
[εσενα {ρηογαγεῖ, ης υαίες αμάέ[[ει, ῥεΥΦοΙούποπεία 
Γαρίοπεία [ρίγα ΓΟΥΕΣΗ «2 ῥικαἰκα μη, (ε- 
[εβγείμη, αἰ, ἆουηίημς ἀἷθιμο ἐἱἱεί η». αμ εἱβὲ [ίε [α- 
μεγὶΕ, 16 [[ΓαεἱΗΕΟΥΜΗΗ |[οἶέο Ἱαρομετεῖ, σας 
/εζμήΙΥ. 

ΙΝΡΕΧ 
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ΙΝΡΕΣΧΙΝ ΟΚΑΟΥΙΑ 
ιαπν ΤΝ Α. 

Βαεις 404. 
Ατααπα 1διὰ, 

Αεδετοι 1922129340 
Αεἰιη]]ειις 241 
Αετο/εἰςλῖς 4890353 
Αάαῑιν 164.216 
ἄδης 164 
ἀδὶψκος Σ68.175,145 
Αάτίαπιις 304267 
Αάοησις 2ο4 
«Ἐογρί 187,3191330135, 249, 

24429149 42307, 105, 311, 
31093339329234 013433 45.97{ 

ΞΡγριϊτερηΠη 228.167,163 
«Εργριϊτεχ {ερείπηι», « Ο:ς- 

ια 264.22 
Αργρίί τερες 309 
«Ἐργριίτερες ΧΥ., 372 
ἄργρι!ι5 {εχ 218 

“Εργρι] 164 
«Ἐπεασάα 248 
ἀπολά στη υ]είηι15 4ἱ9 
«Ἐπίρηια ἆς Ὠεί ποβ)ίΏε 171 
ΑΕ[ευαρίας Βοπιβηι αἆπς- 

έις 3269 
«τας ρτίπια ΠοΙΙΠΙΠΑ 159, 

1642972508 
Αταςτ1. 167 
ῑας 111. 11. 
{τας 1 γ. 168 
ὄιας Υ. 114, δὲ 239 
«τας νΝΙ. 15349272 
«Εἴασχ. 192/2249295/2911179 

Τα χΙ. 297 
«Ειλίορες 232,2:9,116,319, 

3409/2348 
«ἘτΏίοριῃΠι αἴπηςς 240 
Επ]ίορυπη τερΏ ία 229.363 
«Ἐτο]ας ριες 24 
ΑΕεὶσα | 421 
Ακρόσυζοι . 245 
Α]εγοηπες 3/46 
Αἱεχαπάςς 2911100 
Α]οχαιιάτία 307 
Α]εχαπάτιπὶ ελ. 
Αλλοδίκης 147 

Αἱρες 116 
Αλφισῆρες 1ό7 

Απηαϊςς 151 
ΑΠΙΠΟΠ  3οο 
ΑΠροπ 259 
Απίηνα[ϊα οπΏιηίς σεηετίς 4 

Όςο ετεαῖα τά. 
Αηιαπάτις ντος 148 
Απιςμιι(ης 1992209 
Ληιίροπε 244 
Απιϊός]ιία 242.295 
ΑπιίοςΏις 267 
Απτοπίυς 300 
Αρίς 0 
Απιζοκόροι 1719172187 
Απιοζφυλοι 376 

Αρο]ιο 419424 
Λαυατί5 343 

Ααι]α ἹερίοΏιτο 3268 
Αταῦες 205 

ασῃρι το - 



(ος 

Αρθαθων 

Αταταϊ 

Αιζα 

Αιρεαάᾶ 
Ατίος 
Αιτηθηία 

Ν 

215 
189 

169 

4Ιό 

343 
292 

Αίά 247.241, 264, 267.291. 

905211,324236) 330 368, 
37/ 

Αα ραςαῖᾶ 
ΑΠαιτίδιτατία 

Αα ἆιςςς 

ΑΠΩ ορυ]οπτία 
ΑΠα ρορι]ις 
Αα (εταίεηῖ Ἱτα]ί 

244 
114. 
228 

296 

212.255 

144 
ΑΠαηαταπι ντδίᾶ ταίπα. 243 
Α[ατασὶ Ρίο]ες 
ΑΠγτία 
Αβγτία τεσπα 

309 

3235343 
225.263 

ΑΠγτή] 2319336)249.128 
ΑΠγτίοταπι Ππρείίαιπ 288 
Αατύρλος κλὼν 

Αβτο]οσὶ 

ΑΠιοΙΙη Ρυσπα 

Α{γρα]ις 
Αιατίσία 

Λισηαίιας 

Αιατὶ ἁστο[βατία 

Αὐσογίη ἄμπω(ις 
αλὔταλδρος πόλις 

Αὕταγδρος 

Αὐπλόχευός 

ΑιΏορησιίες 
ΑἴΠο 
Ατιῖςὴ 
Α7αεἱ 

199 
22 
344 
144 
365 
300 

361.164 
303 
248 

243 
16ο 

4Ιό 

303 
337 
403 

Ελ | 
Αὐοἱ 213 | 
ΒαΏγίομ 224140, 247, 
292:300:30331293416 | 

Βαργ]οι Αβγιία 228 
Βαβγίον δργ]]α: ραῖτία 285 
Βαὐγ]οπί5 τεσπα 363 
ΒαὐὈγ]οπίς τωττῖς {ρίἀ. 
Βαθγ]οπ]] 311 
Ῥαὐγ]οπίςα εαρεμῖτα5 219 
Βαδϊτα 392 
Βαριίηις 384 
Βαρθαροθύμοι όνος 
Ῥαρθαροφωνοι 32491191 

Βαρθαρύφρων 197 
Βατςε ο] 316 
Βα[]ἱ9 243 

Βε]ιαὶ 199.220 
Βε]]απὸ ρίΠτὰ 228 
Βε[γ] Πποτιμος ἀἰ]αηίαθμης 

265271 
Βειη]εειπ | 40ο 
Βιεαγαι] 311.418 
Ῥοποιτιπῃ ριΦΙηία 16,211 
Βεταηηϊ νά 
Βροίολοιγος 248 

ΒυσαρτίΗτα 241.428. 411 
ἆ]απι Φ{ΕεΙΠΙ 269 
Οαἱαιηίζατςς ΠΩΙΗάἰ 267 

(αἱἱσι]α 303 
Οαἰιχ ία ἁῑσίπα 116 
(αππατίπασι ΠεΠποΙς 276 
(αππραηὶ 264 
(απςετ οσ]ε[εῖς 243 
6 απὶς ος] ε(ε15 διά. 
απες -- 1/6 
(αρραάοςες 219 
(αρΏςοἵπΒ 316.343 

ΟατοΠμεάοιἃ 



| 
ΙΝ 6ΙΒΥΣ1,. ΟΣΛΟ. 07 

Οατολλεάοη 1244192 Όοίηι απαδἰ]ε 181 
σσατες 2265)333,291324 Όοτπιυα ἆςςεπὰ 249 
Ὃλισπα ντοος 296,45 ΌὉοτη5 179 
(αττμασο 291 ΟτεαΙΙΟ πΙηςὰ 199 
Ὄευτς 241.’ Οτεια ή πς 3:6.336.367 
«εητυπα αὉ Υπο {ήραραῃ- Ότετεηίες 217 

εως 249 Οτηςῖς Πρηα 347 
(ετες 224 Όππα 3249227 
Οµα]εεάοα 1Ηϊ Όγαρια 243 
Οἰα]άαϊ 336. ΟΥπιραΙαα 271 
Οια]άποταπι ριαἀιδίοηε «Όγρτις 242/294,196.316148 

23) Οστεπε η 316 
οτι Ὀίπι 21 Όνιπας 265 
ας 241 ΟγΖίζι5 2412342292 
Ομε[ης 1οό, 294. 239,344, Απιεϊ 294. 

344.199.396. . Ὠεἱ Β]ίας Πατἁαρϊάα 216 
197. Τοεχ αἴεΓΗΙΙ5 219 Ὠαιιὰ 34411982 

ΟΕ «οηεερτίο δὲ παΏμἰ- Όεσας 56 
(45 40ο. ἀε[εοπίαςαἆ Τεἱρ]ί 416 
Ἱπ[εΓοςδζτε(αττεΘίο19Ι. Ὀε]ις 2449192934 91375 
α{οεπίιο ἰπ «ὔ]απι αδίά. Ώεις νηις 267.179. ϱΟΗ- 
πηϊζαςία 197 1898, 119, 
384.357. ΡαΠΙο 158.84. 
τερηΙΠα276. αἀμεπῖις 

Πση πα 194 
ος δα 1912219263, 403 
Οἶτος οἱ ΡΥ]]Ίηαίες 284 
οιᾶιε 498 
Οαυάίας (α[ὰτ 303 
Οεοραίτα 4οο 
Οµτας΄ 243 
Οἱγρεί 169.27: 
(οἱορποι 2431372 
Οοἶππιδα 179 
(,οπετες 143176 
(οτογτά 427 
(οπμιπῖς 216,1921191442 

ἀίτοι τω Ώάί 1121022149 
Ώειις αἆ Νοε 189 
οἱ αιτία 254.  ουὐἶτας 

179. ἀε[οπρτίο 287.392. 

ερἰτἶεζα 1912154921. ΏΟ 
ΠΏεΏ ΦΠΙριιαΙςσω 17. 
Π]ας 279.299. {ρίπίτας 
ώ υσος 272 

Ὀίαπα 3224 
Γἱαπα τεπλρ] 11 324 
ή μα ίαση 171.176 
Ῥιους 224. 
Διὸς ΕΓΥΙΠΟΏ 427 
Δωδεκάφυλος λαὺς 199.21 
Ὡοάσπα 117 
Ὀοπιιτίαηι]5 193 



Δορελάών 249 

Δολόφρον 14 
Δολοφῶν 379 
Ὅταςο 343168 

Οεἶεία εοἰοτιατίο 289 
Ἠγ/[αοριμύθοι 224 

Ἐλευ θεροωροξία 192 
ΕΙγίπ9 απωρυ5 212 
Ἐνγο(«ίγαιος ὀ)ο(1 ων 248 
Ἐρ]είας 2439242314 
Ἑτεδυς 271 
Ἐτιόάαπυς 3139317 
Ετίπηγς 248 
αρμα! 328 
Έυα Τόο 
Ἐυδικίη 247 
Εὐνομίη 1Ρἱ4, 
Ἑυριταιςς 296,295.3119336 
Ευτορα 2429324 7.201 
Ευτορα Εε]ιςῖτας 244. 
Εμιοραροριίής 24285 
Ἑωτοιας ῇ. 227 

Ε]ες Ιός] σ6 
Εε]ιείῖτας Ομτ]βΐαμα 179, 
3296 

Εεπαίπειη Πηρετίᾷ 220.379 
Εεπετατοτες 207 

Αὐτίοὶ 4οο 
Γα 2413 

σαῄ 268 
ζαἶατα 250)276.264.328 
Οαΐης Οα]ἱσι]α 303 
(σαἷδα 1ρίἀ. 
ζαἶἷες 275 
σαι 316 
Οαἷ]ία 16 
6ἱἱίαπ5 εχετς]τα5 ἵπ 5Υ- 

ςοδ Σο Ν. Ὁ ες | 
εί 316 

ατα :44- 
6επεπηα 1ό7 
ειπίη! 316.443 
6ἱραπίες 168.194 
Οπο[ιως »ἱσγίίαραιει 28: 
σος 2409119 
6οιτ]ί 432 
(τα εἷᾶ 264268.275.291,29 

312 
Οιαεία ςαἱαπηίταίςς 249269, 

263 
σιαςιις 372 
τας 246 
Πα εσυ ἱππρείαω 228, 

322. απαπάίμ ἁμταιιοτίς 
260 

Εὐια!187.1898,191.199, 
204210/2331315.3231, 

303937 
Ηεέχος 201 
Ηείεπα ΕπΠηΥς 248 
Ηε]]ας 200.204 
Ηε]]είροπτις  {9ἱ,128.418 
Πετευ]ες 307.420. 
ἩΗειτοάες 187 
ΜΗειοιπ]εὶ 203 
Πἱειαρο]ῖς 2449327 
Ηιετοί(οίγπια 346 
Πι]ατα 377 
ΗΟΙΏΕΤΙΣ ψιυόδάφις 201 
ὩοππηϊδοτεἈτίο ᾖ160.299. 
ΠΗοπηίηί οπυπία (αβίεσέία τς, 
Ἡοπηήπυπι αἀπποπίτίο 267, 

296 - 

Ἡοππίπιπῃ ἀείεάις Ίος 
Ποιαίωμίη {πμεηία 167 

Ιαςοῦ 



ΙΝ 5ΙΒΥΣΙΕ. ΟΚΑοΟ, τοῦ 
Αεοῦ 204 Ἰταίία τεχ ρτοίµσας 295 

Ἱ.ᾱ Παρετι5 224 ᾖἹτα[ίἰη Α ια [εταῖ 244. 
. Ταβις 242 ἱυιάσα 2954313.327 

1ῦετες 411 Ἱμάαϊῖ 110. υνὶὰς Ηεῤγα, 
Ιάοἱοἶαια 142111, 16,216, Ἱάοταιη εαρε]ωίτα 236 

307.394 ]υάἱς ίση αεί 296 

Πετςω]α χοή Ἱυάίοίαπα εχιτεΏυπι 171 
Πείις 196.189 257.298 
Ἱείαςεχ Ἐργριο 157 Ἰ1μάϊο] ατατῖ ἀε(οτ]ριίο 391, 

᾿ Ἱε(ὴς Ιαρίς ποδιά, 296 
.. Ἱείας ΠΟΙΏΕΠ φηϊρπηαεῖς τη Πυάἱσιατω ν]εἴπχατη »εἰαίαιςο 

184 βρηα 290, 203, 180/299, 
Ἱείας Ίναιε 2043130 225359 
[ρηίς 199 Ἱη]ίας Οςίας 109 
]λαραὶ 176 Ίἶμπο 224217.1120 424 
1ος 342 ἱαρίτετ217,390,397, 2110312, 
[παπι 248.191 3641411 416.410) 413 
1η4ἱ 316.319 κ Ακόφρονες 299 
1ουφάΐα 271 Κβπγυὴ 36 
Ἰπίω]α ο πηατί «ΠπείρεΏῖε Κυωεήφαος 247 

| 259 Κενεόφρων 264927ἵ 

. 1οαππες Βαρτί(α 197 Κεοκραῤοι 241 
Ίουας 294. Κο(Γιοκαρής 339 

Ίοπες 324 Κοί-μομιαγής 331 
Ίορρε 119 Κεάπιῶεν 375 
Ἱοτάασπιας 1449312 Κυπάσον 3ἷ6 
1οίιια 220 [ Αρίώνιοαι ασετιῖ 1/6 
Πίαας 204 Γαρίρας 311 

ο 1[ις 3Ο414ο ᾖἹ.αοάίεσα  29293241119149 
Π(ταςὶ (58 [αιμα [ οιια 168 

Π{Γαεἰίταιμαι εχίζας εκ ργ- ᾖἹ.αιίηὶ 21992644100,315, 17ῇν 
Ῥῖο 245 424 

ΠΠ ]ηιας 2031312175 Ἱ-ατ]ηίτεσες 372 
Ἱτα]ία 2.294 21 2/214/219.336, 

3655424: 
Ἱτα]ια ἱΠηροτί ηλ 
ΠτΑίία φρόµος 

2911365 
043 

Γερίοπεν αααἰ]α Πσπο 365 
ο αἆ ρια(ορς 285 

Ι «ο σΦ]ε(]ς 345 
[.είοις 411117 



οἵο ΙΝ 
{δκ 436 
Πήρα σα]ε(ῖς 343 
110γε 1424241. 192216,411 
Λισόαπος αλἠρ 340 

1 1πιυς . 467 
1.οεςί ρτο]ες 341 
Ἐμείπα 4324 
Σ υπα ἆε]απίαα 290 
Γ. αρί ευσι ουίρι]ς ἰδίς. 
Σγεία 241311 
Γγοίᾷ Π]οης 252 
1ο 2490339 
Ἑ γειτσις 324 
Ίγειις Π. 245 
1 γάί 20690249.224128 
Σ γάίας πιοῖμς 2043 
Αυμήτης α)ἠρ 254 

Αςκεάοηία 231. 247, 

335.33102399306 
Μαεεάοηῖα 264291,292.416 
Μαεεάρηςς τα] ἆοππαδαπτ 

292 
Μαεεάοπυπιτεσηᾶ 228.163 
Μααπάςοτ Π. 2960127 
Μαηας 31349 
Μα παάςς 394. 
Μαοτίς ρα]ας 243 
Μασί 499 
Μασίςα 1ό7 
Μασηεί[α 244 

Μαρορ 340.219 
ΜαΙοτυπῃ ρᾷῃα 297 
Μαππς 46 
λανγοδότα 212 

Μοις ..9 
Ματία 399 ' 
Ἁλατίεπια ντρος 216 

2049 

» Χ | 
ΛΛαϊς 142 
Ματς Κοὔαηας 341 
Μαιτίοσ 142) 
Μαιίγας Π. 18ο 
Ματς 243 
Μαῄαρεια 311 
ΜαυτΙ 
Μεάιϊ 392.126 
Μεά{ Γεσες 212 
Μεάοτιπη πιρεΙΙ 228, 

256.363 
Μειαρυίς. 3009/204:315 
Μετευίας 307 
Μετορεα 243 

᾿ΜΕείοροταπιία 2469 
ΜΙετιις 327 
Μιλτοχρίσα 264 
Μοπαιτςβία 228 
Μόναρχος 272 
Μοιταί ἱη(ερυ]εί 268 
Μοιτμοταπ] τε(μττεςχ1ο 2939 
Μοίες 204.236.481 
Μαιεείς Ἱπιρείαπῃ 22οιγ]άς 

Εεγηίπεη, 

Μαπάις 41ϊ 
Μιπάις ἴσηί ρεηϊδίι 299 
Μιηπάἰ «τεα{ίο 119.399 
ἸΜγςειπε 244 
Μγσἀοηίς 3/46 
Μγ( 228.219 
ΜΥ/{οταπῃ {εττα 254 
Νε ας α70,227)2499 

416 
Άδειο! ἆοπηιις 176 
Χετο 295: 297, 303, 4120319, 

221))67.16δ,4ι9 
Νετμα 393 

Νίςσα 



εστεά(τιι' 18ο 
ἣψοε αἀποπίτίο αἆ [ιοπηίηςς 

171.172 
ΟεαΏιις 412 

ὰ Οεεαπί εβ]ηυῖαπα 184 
Οεςἰἀεητα]σς 2423339 
Οἰσκομαλής νε 294 

Οωγοπόλοι 232 

| Ολοκαρπωσασα 263 

Ομόνοια 247 

Οπίας 440 
Ο/οη 243 
Οι]ιο 303 
Ουες ο Πηρίς 289 
Ουραρίὴ 181 

Ἱ ἁγ[υέτας 26ο 
Παγ/εγέτειρα, 221,2719276 

Γαἱ]α ἁἴαπα 364 
ΡαπωρΗγ]  1289222.1499328 
Ῥαη ἆοηῖς 243 

"Ῥαηςες {η ἀείετιο 198.437 
Ῥαπτ{εα 244 

. Ῥαρμυς 294.316 

. Ῥαταάϊ(ης 156,16ο - 
Ῥατςα 423 
Ρατάα]ία «ἰεένο 276 
κ 28ο 
ΡαττΏί 316 
Ῥαχ 279)250 
Ρε[ίοι | 201 
Ῥε]]ε 2090 
Ρε]τα ο 268275 
Ῥεμειςβ. 2271311 

ΙΝ. 6ΙΔΥ11, ΟΚ Ας, σαΙ 
ίσα 243 
ης 291/304.349:348 
λος τόθ.79.348δ. εΧαιςζᾶ 

}επιαρο]ί5 τμ 316 

ῬειραίΏυς πμ 
Ρειία 228.433, 1649 2910301, 

3055311:32394693315375 
ΡετίατιΠῃ τοβες 2499312 
Ρειίατα πα {Πρ οτἴα1ῃ 228.288. 

365 
Ῥοτίια 243320 
ΡΙήΐρριις 3οΟ)416 
Φιλοθρέμμον 332 
Φιλοχεημοσιώη 2352658 

Ῥμαδιις 327 
Ρἰαδί οταςμ]α πιξάασία 184 
Ρµαπίσία 311.316 

αρηῖςίῶ ἆιιςεδ 228 
Ρ]αβίςες 2649256μ102 
Ρμαπίχ 71 
Β]ηγρία 1719189 .217124 8.111, 

345 
Ῥήεγρες 2291333929 
Ριειας νεα 287.195 
Ῥϊοταῃ οετίαπηίΠ. 195.196, 

Εε]ἱείτας 268, 273, 276. 
Πιυάία 213 

Ῥι{εςς «α]είίες πα 443 
Ρίπάας 325 
Πισολέται 207 
Ῥίταης 3ἵἵ 
Ῥ]είας 243 
Ρ]ατο 217 
΄Ῥοεια 312 
Πολυβαρξαρον 249 
Πολυδὰκρυΐίος 245 
Πολύκρανος 323ἵ 
Πολυμαάμμων 212 
Πολυπαύσοφος 192 

Ῥοηυτυς ΙΙ 
Πνλυετῆς 2442140 



{ΙΣ  ν 
Ρα] ἆςς 251 
Ῥτορβεια 263.279 
ΒτορΏεἴα{Ηη εεΠατίο τοι 
Ῥτοροητί οἴγοπολος 442 
Προςλδιμὴ 1όο 

Ῥτοτεις 42ο 
Πρωζτοκοι 267.263 

Ῥιετί α πατηίτατε ζ2Ώῖ 196 
Ῥυτρυτα ἹπιρετατοΓΙὴ. 168 
Ῥυτρυίεα (]τρς 249 
Ῥυτρυτευς απ] έχ5 246 

οσΠαῖι5 271 
Ῥγιαίπας 24 
Ῥγιλοπ 116 
. ΑιιεηΏα 316 

Εερηιη Ὁσί 279 
Γεσηιπῃ {εριΙπιΗΙΏ 221 
Εε]ρ]ο γεια 395 
Κεπιις 300 
Κε([ωτεᾶ]ο πιοττοτῆ 2093, 

2299273 
Ῥεχτεσιπα 198 
Κοχ στειτηιις 41.  σα[ε[]ς 

169. {αςες 437: 
Βερες [ατἰηϊ 372 
Έερες χν, 467)372 
Βερες τες 192 
Γεριτῃ ππητμα ος ἆςς 271 
Ῥ[ςοα 227.311.364 
Έῃεα σεπι5 245 
Ἐ μοα{] 2921174 
ΕΠοιις 142 
Γγηόαεις ΙΡίά, 
Γίμς δατάο μίας 172 
Ῥοιπα 19121914 4194,296, 

313, 336, 146)465,371, 274, 
377 

Ε κΧ 
Βοπια ἑπ]ῤλόφος 19η 

Εοπια τερΏΤΏ 218 
Ῥοπια τεχ ο 312.219 
Έοπια ταῖπα 364.273 

Κοπια ῥύμν 24427: 
Κοιπαπα γίτρο". 244 
Ἡοπιαπὶ 3903129419, 414 
ΕοπιαπΗη ἠππρεΙΙη 241 
Εοιπαπης Ναις 302 
Εοπ]ης 3400 
Ῥομφαία 2492439271, 28ο, 

222 
Αδαοι] 194.294 
δα]ατηῖς 295326 

δα]οπιοηίςτεπηρίαπι 188 
ο ΦΑΠ15 29214 4242)17{ 
:δαΙηΙ] η 193 
οαησιϊμς Ρ]αυία 295 
δαηίεἱ | 203 
δάγάςς πα π 
δατάο 254306. 
5αγάοΠηί]5 τ{ης 172 
δαἴυτηυς 2249117364 
Φατυση 11) 218232. ο 

ηι]5 247 
ΘΟΥΤΙΙ5 ο 
Σ4(:βῶν ἀφεροσηπς 192 
ΣΑ (ων ὀνο(ήγαιος 248 

ὃ εταρί5 249 
δετρᾶς οπηϊηϊς ἀεςερίοσΙό3 
δετρεΏῖες 11.6 
δετιή 247 
οἱογ]]α Εἰγιηταα 281. ἎΒα- 

Ώγ]ομε αἆ Όταςος πηϊ([α 
281. ΙΠάϊς{οτος 105, 
ἆε {αηριίηε Ἆος 281. 
Πάτσα ΝοςΙδ41. επος- 

σηΙ5 



26ο. [απαι]σα δὲ Π)επόἆαχ 
νοξαδίτιας2992.Γ)εμα τς- 
ε[α:221. νετεεΙ εχίτε- 
ΠΗΙη ἀῑεπα 219. «Οὰέςχ 
219,. ΙΠυΙΤὰ νατὶοϊπατατ 
211 ἃ Όσο ἱΠςίΓαΓα159.192 
ΣΙ 0.229.246 .297 «291.292. 
αὐπαίαιε νκεις ἆ4 

δι5γ]] ρατεΏτος 193 
1ΠΟΙ5 260 

[ερ] οτι πα 26ο 
'. ΙΡΥ Πέπα οατπιίηα ἀΡΙμοςΥ- 
Γ Ιάςτταπ(οπῖρία 4ος 
᾿. ΦΙΡΥΙΙίΠα οἵαε]α 4ηῖςε τοί 

Ριααϊόία εΠεΏτΗΏ {ῃ- 

τε]ἰ6ίπεα οσα 442 
Φἱεἰ]ία 200. 291.300.348 
ΦΙΟΥΟΊΠ 276 
σηκὸς 226. 1339. 271 
δι ορί] λι6 
οἱάοπίοτΙΠ1Τοχ 279 

. θῖηα ΠΙΟΏ5 246 
δίπορο 243 
{ΟΙ 18 . 

 ΦΙτεΠες 319 

. σχορπτσιιὸς 240 
σχοτὸ µὰα 319 
ΙΠΥΤΙα 243.24 4.211.224 
ΦοάοΙπᾶ 347 
σος 216 
Οἱ 19Ι 
δο[ίς ἆςε[εότιις 2809 
δοἱοπιοηίς τεσπα 3228 
ο]οπιοηίς τοπωρ]αῃ 223 
δο]οπιοηίς Γεπη ρ]{ ἆεβίτιι- 

1Ν «ΙΒΙ1Η1, ολ Ας, 
πιῖσ ρεςςζβΙΠΙΣ 212.ἱπςε[ία όο 1ο 

δρατία 248 
ορᾶϊἴαπι οἵῃαῖς 219 
ο{ε]]α 1ος 
οτε]]α α]ασπα 312 
ὀτε]]αταΙή ρήσηα 443 
οτετηΗταΠίωπα οπηίῃα 253 
οιγσίἰμ»ἤ. 327 
δμία ος 295 
ογαξίς 2092 
ογδαπ1είοις Εατος 419 
ο ποης 216 
ΟΥ] 29/.21.216.2:6 
θΥτη5 4 
ας Μο(ις 246 

Ἑαπαρια 243 
Ταπαίς 243 
Ταυσί 21 
Ταυτιςςα] είς 243 
Ταυίης {η σεπα]ηίς 216 
Τατιατις 167.169 
Τ εἰλατίς Ιπεεπάίμπα 3118 
Τ εΏρ]! ἱπβαυτατίο 229 
ἸΤ επιροτί νἱἰπι Εε]ἰείτας 

345 
Τεπεφυς ὃςς 
Ην εὶ 224 
Τετια ςαἱαπιίταιες 267 
Τοιις[ατίς 2ιό 
περα 291.216,116:377 

εόηγθλσοι 207 
Τ Πειπιοἆοη 127.416 
ΤΠε[α]ία 311.54 
Τ ην αἷς 207 
Τ ἡταςία 209 
Ἱ ηχαςςς 276,225,419 

Νο 



σα | ΙΝΡΕΧ 

Ταταςς5 ἀκρόθυζοι ας Υ εΏες τΔ(ομἰ8 264 

Τ{ταςμΠι {ΕΣ 41δ Ὑείραίίαημς 294.303 

Τιδοιί5 ἵ0. 4232 Υ ε[ία 224. 

Τ{οοετίης 297.202.367 γεβαῖες 333. 

Τρείς Π. 238 Υἱάυα 216 

Τίτας Ψείρα[απις 202 Ψΐρο ςα]ε[είς 216.143. 

Ττταα 224: 217.315 Υτρο ἘοπιΠᾶ 244. 

| Τίίαπες -. 14.204.221 ΝΤ ροιτίᾶ 196 

μι ας ΤταἱαΏια5 204 υίτα τοπία ας ἸοΏριΏίηιια5 

πι πι Τια]]{ς 243.334 433 

Ι Τιεραι{ί 49 ΄Ψἱτε]ίας 303 

Τιπαςτία 406 Ν 0ο ες]ε(ἠς 335 

Πα. Τερο]ίς 127. Ὑιοςςδπια ια 206. 

ἡ Ττοία 232.300 Ὑπίοί 202.204: 

Τιτοαπιις οὐ Ε{5 375 ΥΠ οσα νἰτυ]5 29Ο᾽ 

τγοιϊς 26 ισα 42ο. 

Τγιηρασυπι 17Ι ὑλοτομος οίκος ο 285 

Τν] τς 291 | 

Τντις οἱ όλ 7 Εϊχευ 291. 

ΟµάΙάῑ ζεις ΄ 22 Κιν 307᾽ 

ἱΥ Υεηυις 214 



| ΙΝ 618111. ΟΧΑς. εἷς 
ἱ σδ ΟυισΕεΜ ΦΕΘΡΕΝΤΙΩΦ ΡΚΟ δΙΕΥΙ. 

ᾗεές 1 νεΓεγιῤηρ 1ο ῥγκηή εἰ. υ. ασ, ΝΕεοΗ] εκβῥκα, σσ” 
Φεπογάδ. Ρε α Π071Η//ής ά6[οὴρ{αμαάθεγε [ης εν (οι 
Ρηκίεγνη/[]ο νά ΕΥΕΗΥ. 

| ς Γογ]ία σεπετα[ίτος οιηπς5 Εομιίπα ἀἰεῆτιι ρτορῃειᾶ- 
| [ε.α οὗ ἁἰαίπαπα νο]υπταῖέ οπιπίοιις ἱπιεΓρτςτα{], 

δένεπίυτα ρτοπυΠοίατο (οἰεὗᾶτ, Τιαάυμῖαυιξ ἆοά][]πιι 
4ιέτογᾳ, 4 εσεῖα {Πε δί5} ἱ]ας:α πατᾶ ρτίπ]αΡοι[ς;[εςᾷ ἆα 
ΕΙ Ογεα:τετεῖα, Ὁ ε)ρΗίσα,οια απο Τιοίαπα Ὀε]]α γαείοίμα- 
τὰ ε[{:σ πασά, ΟππηΦα η Πτα[ίαν αἱ στα, ΕΤ Άτα, ἱῃ ΒαΡγ- 
Ἱοπία οττα, ἀῑσία ΕΙγτλταα αὖ ἱτι[α]α πα ἵᾳ εἶας ἀῑέξα [απε 
οὐΓπίπα. [εχία, θα πίαηα,ἃ Φ4Π1Ο βμΠλίΠε Βςῃευ (πο νο- 
εαῖα:{ερίμ]α Απια]ιισα νεὶ Οππιαπαιοάῖαυα, Πε] ε[ρόεἰ- 
α:Ποπα,ΡΗΙγσίαιἀεσίπια, 1 ἱβιιστίῃα σταςὸ, Αἱθιησα]-α 
εἰπὸ νοςατΗΓ:εχ ομίας σβτηχἱΏί δια πε ἀεΏσο ὃς Ομτί- 
{το (εὗρτα οοπεἰαεΏσιτ. Εωἰρίτατ µας σιργ]ία Ὀτίαπηί αὶς 
τεσίς β]ία, δέ οχ Ππαῖτο Η εσυ οα Ρίοσίεαϊα. ν οσαῖα ο[ὶ απιό 
6ιαςό Τδατείπα: Γαἰμὸ γετὸ Αἱδήπεα ποιπίπε νεὶ (α{.. 
5ᾶάτα. Ἡ Ιχίζαπηος ος, δεν(αιὶς {Ώ ἀῑςῃ μιοτεῖς {υα {επρος 
υιτριηίτατξ οι {ο ἁπαΐτ, δε 1]]α οἰτειπές ἁπεσ[ας Ρτου]η εἷας 
νεραττες οτΟίς, ρε ἀἰσαμίτ Α[ΠΑ,Μαςς ἁοπίᾶ, Ετο[ιαςΠ1ᾶ, 
Ασαριιςἀεᾶ, ΟΙ] οἶαπι,Ῥαπι ϱΏγ Παπ), δε Ο αἱατίαπι, Ου ᾷα; 
πηυλ4{ ραττες ναιίοἰη]ίς [αἰς ερἰε[ες, Ιπάὁ ΥεΠ]τ .6Υ- 
Ρτυπ),Αππιορίαπα, Βιασαἆαπα, Βαὐγ]οπίαπι, Αρησίζδ1ὰ 
Τήογαπα,Ροπιαροἰίπι, Μαυτίταμίαηα, ὃς Ῥαἱαεἰπιη. [ῃ οἵη- 
ηςς ᾖας ρτου]ησίας ρΙᾳ ἀἰςαυῖς, ἃε (ρίείτα Ρτορ]ειία {ς- 
Ρἰετα ριορἡειαμἰτΡοπίδ οσα, (ηα]ἰςπηλ]α. θεἶωλς Π8Π]« 
φἳ εφ ὐῶ {Π ριαεοΏΙ]ς [0ἱς αππαησἰαμίς, ὃς οιᾳ 1η ποιη]]- 
πηῖς εταμῖ γεηῖυτα ρία ἀῑχίτ, Αμάίεητες {στα ΓΑΠΙΑΠΙ εἷμς 
Ῥοιηαπί {ξαείπι ΠΙΠςἰβΙΕΓΗΠΤ 1Ώ 5Ο Ἠ (ρεότα ΦεΠαΙΟΓΗΗΙ. 
ΜΙτιξιες ει{βφοςῦ εΠπαϊοΙς6 ἱεραῖος α εἩ, [εςετΏῖ ἱρίαια ο 
Ώιασηο Ἀοποις ἀαἀ μεῖξ.οπιᾶ. Οεμιᾷ Ισίτυαι υἱγίςχ {εηΏατιι 
Ἑοπισπο, (οπιΏ1ᾷ {Ώ νῃα ποᾶλε νἰάστιιΏε Πησι] νὶάευε 
Πησυ]ί 4ο ποιξ {οες ε[ΠεητΙῃ σα]ο, αἱ (15ί]]ατία ἁἷ- 
υἱῇ, ἀἰαοι[ας {π {ο βρατας λαῦ εὐᾶτ, Ὀτίπιας {οἱ εγατ (ρίειι- 
ἀῑάιις ὃς {υἱσοι {ωρετ οιηιξ τοι{α μα. εοαπ 1 {οἱ [ρίεπ- 

η ΚΚ ἡ 

αἱ δη 
0 1ο 

ἷᾳ νθς. 



στό ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ 
ἀἰάϊοί, δε πιάσα ας σιλεγεαπη Ἠλαβειις οἱαΠἱζαϊεΙ). Τ οττῖ 15 4 

(οἱ ἀπσυίπεο «οἱοτς Βαπηπίσει, ἴσπεις ὃζ τετ ὈΙ]18, ας 

ἀεπιιι (ρἱεμάἶ ἆας (αεί. Ὃ παττις {οἱ [αησαἱπους, τω δί- 

ειπάίοι τοττίο,εχ αμονίττα εΓΑΠΕ 1η πιεη]ά{ςταά{ο ταἁ1ά-- 

(ο. Οπίπευς {οἱ οται τοπεῦτοί(α5,(απρμίηοιῖς, δὲ ἱαπ1ραἆςδ 

βειεῖπ τοπίίτάο. τοποῦὈ{ο[ας εἰπίεῖθῃς. Φοχτις {οἱ τεηΏθ- 

Ότοίας ηἰπαίς, παδεὗαι αευίεαπι Ποια [εοσρίο. οερτίῃ 5 

υψετὸ [οἱ τοτηὈ1]ἱ5 τας, ὃξ (αησυἱποπατείγά Πα Ώαῦεῃς, ἴῃ 

πηεά(ο σἱαά{απῃ. Ο εζαμα5 απτσπα [οἱ εατ εὔω{ις, (αησυἱ-- 

Πα πα πάβεπο ςοἱοτεπι ἶα Πιεά]ο. οπι5 {οἱ εταῖ Ππὶπιίς 

έπευτοίας, γα ἔαππεν αδεης ταάίαπι Εμσεπτεπο. 

ΟµΗύας Ῥομ]αία ἱηστε[ία εῄοι »ἱγ]ΙΑ, νίὰεπτες «αι | 

εἶπος Β οπιαΏί, αἀπιίτασαστας πἰπιίαπα ρυ]ομ τα θ{ῃ ο α | 

οἶαστεταὶ επί] νεηιι[ξο α[ρεάχυ,ἀεσοτᾶ ντα, εἰοαΙεΏδίῃ 

νετοίς,αἴαυο Ὀεί Ρυἱοείτη ἀίπε {ατῖς Όεηε εοπιροβτᾶ, 

{49 αμἀἰτοτίδας ἀπίος ρίαῦεραι εἰοφιί θα]. Ὑεμίεηίςδ. 

αὐτεια υἱπὶ αἱ (οιωπία νἰάείαηϊ, ἀίοματ αἲ εαπι:Μασ][ίτα 

ο ὃς ἁοππίτα, απλα πιασΏςς ἆοςοί ε[ξ εοτρ οσί5 (111, Ω 14] ΕΠΙ 

Ππησμαπη 1η Εειπἰηἰς ρα ίεττο γιά {μιας Ρίεζαπας νι {ο-- 

πωπ{αα,ααοά οἵΏΠςς ποςίη νπαποᾶςε νά παπάς, ουίά {α-. 

εὔταπα Ρζσμιό [πεεταρροτίας.Π.ε{ρομάςη5 ο{ογ]ία ἁἰκίταἆ 

εος: οι ε αα ΠΠ] {11 πος]οσο Πειοοσίδα5 ΡρἱεΏ ο ὃς αἰ- 

εσε[ῇς εοπιαιπἰματἰοπίδας Ρο]ἱητο, [αοιαππεπεῖαι Ὠ1 45 

νἰποπίς ἀειεσεῖς. σρὰ νοπίϊτς, 4[ςεπάαπαιιςαἆ Αιιοπιϊρς 

πω Οητείη, δε Ιδἱ αἀιαπείαρο γοῬίς αὖξ γεπτυσα (Πε εἰ]. 

δις Ε ομιαπίς.Εε ἔεσετυῖ Υξ ἀῑχίτ.Ο ος ἱπτειΓοραι!ι: δὲ 

Πᾗ νίβοπεια ανασα ΥἱάεταΠί ΠΑΙΓΑΠΟΣΗΠΕ ς]. Αι {ία ἀῑκίς | 

αἆ «ο5: Νουεπι {οἶες αἰιο νἰά1[ή5, οΏ]Πς5 ΕΗΙΠΓαδ σοης-, 

Γαεῖοπες ριαΠρασητ. Ο υοὰ γετὸ ἁλΠηί]ες εο5 νἱάῑ[είς, 

«ἀϊβιπι 119 εεῖτ νίτα ἵπ Εἰῑς ποιπίπυη, Ὁ πλ αΏτεπη {οἱ 

Ῥείπια σεπειαεῖο ο{ξ. ΕΤΙΗΤ ομιίποδ (ιαιρ]ίσες ὃξ εἰατί, 

ἁβπατοῖςς [ο εττατίδ,νεταςες, παπά εἰ, ὈεΗ{σἱ, οοΠ/(ο]α-. 

τοτες Ρα Προ”; ὃζ [ατῖς (αρίεηῖςδ. οεςυη ας αεί - 

(οἱ,(εεαπἁα σεποτατίο ε[ία φυά ετάπῖ ποπηίπες {ρ]εΠαἰ- 

ἀδγίασαῖςς,εΓε(εεΏῖςες ΠΠ τὴ Πο, ὮὈ εΠῃ «οἱεηῖςς, Πο Πιᾶ- 

]ιήα εοπιετίαπτός ἱή τειτα. -Τετίας Υγετὸ (οἱ, τοτιία 66” 



ΤΕ τη, ο πάς, 17 
Ἡ πειαείο ε[ῖ, {1 απά εχατσει σε!ς οοΠΊΏῖα σεΏΤΕΠ1, ὃς εἴηπι 
ἔ Ρρυρπα πιηίτ ΓΚ οπιαηϊς. Οαττδ απτεπῃ {0], ηὐατία σο- 
Ἱ πετατίο ο{ξ,, {π αυ εΓητ Ποπαίπες φαοἆ γεΤΕΙη ε[ῖ αὗπο- 
! 6αητε». Ἐι ἵα ἀῑεδιις Π][{5 οχηασετ ωμ]ίες ὰ Πιετἰἀίλπο ἆς 
᾿ΤἩτρε ΗεὈισοτυπῃ ποπῖης Μ.Ιιαβετς (ροπ [ή ποηιίης 
᾿1.8έ ρτοστεαθαπῖ εχ σα [ης οηπιἰκτίοης νἱπ],ὰς δρίτίει 
᾿{4Π6ἱο, ποιιίηο [οἰμς: ὃς Τρία ετῖτ νίτσο απῖε ῥασταίη, ὃς 
' Υίτρο Ρρο[ῖ ραττώπη: αἱ ο{σο εχ εα πα[οοτΏΣ, οξίξ γετης [ο- 
{ πλο, ΠεΙΓ οιηῃες Ῥτορ]βεια Ρις ἀἰςαΙετΏ:: αἀππρ]εΡ:τ.. 
Ἰ άπε]εσείῃ Ηεῦ/Φοιπῃ, δς αἀίιησοι [αα ρτορτία ἱῃ[ηυ], 
: ὃς ρετηιαπεδίτ ΓοσΏΙΠΙ εἰς {π {αου]α [ςευ]οτιμη. Να[σδ- 
Ἱ τε αΗΤΕΠ1 «ο, οχετείτις ΑΩφεἰοτπῃ ὰ ἀοχῖείς ἃς ὰ ΠΠ] (τὶς 
: οτί ης, ἀέσεπτςς:(ἱοτία{π εΧος][[ῖς ὈΏεο, δε ἵπτειτα Ραχ Πο- 
᾿παϊηίδις Όομα νο]μηταεῖς. Ὑποπίει Παπιηῦς γοχ {πρει 
| οσο, ἀϊσεῃς : Ε]ς ε[ὲ β[γα5 πιεις ἀῑ]εέχις. ἱρίαίη αὐάίες, 
Εταηε1δί εκ (ασετὰοτίδιις Πεὕια οΓαπη, η ἱ αι ἁῑεμῖςς Ἶος 
Ίνειδα ,Ιπάίσηαιί ἀἰχετυπτ αἆ 6απ1. Ἠ λα γοιρα τἐΠΡ 1]1α 
{σης ἶσαι Ώας τοσίμα, Βοίροπάεπς 5ΙΡΥ]]α, ἀῑκίτ εἶς:Ο 
Ἱ]ιάσί, πεςε(ί]ς εβ [[ζαΠειῖ, [εὰ νοδ πο οτεἆςιῖς 1Π ϱΙ1Π. 
ΓῬίκοτιπιαας!, ος ποπ οτεάσπης, αυία νειδίῃ ἃς τείία-- 
:ΏΙΟΠΙΙΠΗ ἀσά!τ Ώσιις Ρατγίδιις πο[ετίς,ὃζ ΠΟΠ αι1{ε{οῖ Πηὰ- 
ΤΠ} {[ααΙῃ ὰ πορίς. [δε[ροπαϊϊ εἰς ἵείμπ: Ώσιις σα]ἰ Π)ἱ 
'σοεπείατατας «β β{ίαπῃ, νε {(εΏρταπα είξια 1 πι (115 οτί: ρᾶ- 
Ἱτί [ᾳο,δς ρο/ΐεα ντ πβλῆς Ρεῖ σιαϊτες στε(ςεἴ, ὃς η {µγσεηε 
ἵτερες ἵη ο πι, δέ ρι]ηείρεςίεττα.[π ἀῑεδιις ἰ][ἱς εε]τ αία» 
[τί Αποιιο σε]εῦτς ποίΏεῃ,δέ τεσησαδ]ε {π Ε.οιπα, δε [αΡί]- 
Ἱεἰεῖ ΟΠ1ΠΕΠΙ εείταπῃ ΠΡΙ, Νο πι] Ε{, ναἱ πο Ραιεἰ: Πο 
Ἱττες,πεηίε ἆπο [αΠῖ Ι],(εἆ νη 5 Ώεις. (οἱ ας δὲ ΙπΙΠ]εῃ.. 
΄{1ς, 11 Εεοῖτ ςσ]ηπη,[ο[ επι, εἰ]ας. δε [ήπαη, (ση σίζεταπι- 
96 τεΓΓαΠ1 ὃξ πλάτος. Ο αἱ απτοιῃ {]]ηπι νο οταΏί,ΘἴΕΓΠάΠΑ 
| γίταπι Ώῶτε ἁἰταβιης, ροτροἵα1Ἡη είς {ρβ µατεάἰταῦιητ 
Γραταἁγίαμῃ. ΜΟΙΙΙΟΙΙΗΙ νειὸ απ] τε[ατεςέξίο οτε. ὃς 
Γεἰαιάοτιπι οπσ(ας γεἱοςί[ίπιις οσἰε:(α τά! αΏά{εῃε, ὄέςα-- 
οἱ νἱἀεδιπι:ίποι Ιοαπεπτες, Ιοφᾳυ ἔτι, Εχ φπίπαιε ραΠί- 
δις αἱποι16 πο ἡ]]ία Ποπιΐπαπῃ (αταταΡίτ, δε οοἱΙσεπίωστς- 
᾿Ἠφπία Εεασωίπυπι ἆ πο εσίπι 6ορΗΙΠΙ, εχἰπἀετερ]εριπτ 

ΚΚ τι] 



σ1δ ΣΛΑΟΜΕΝΤΑ 
ἵῃ [ροσείς Ροριἱοσύτη. Ψσοητος «ΟΠΠρς[ζΕΙΙ5 νεΓςο, Π]τε 
οαἱςᾶῃδ,αΠηῦ αἱᾶς (αρες γπάας, ἱπβτηχίτατες οιππίις {ο]-- 
μοἳ: {αγσετς Εαοἱεῖ πιοῖταος, Γερε]ίεις πωι]τος ἆ οἱοίες; 
ὃζ ἆς Ραῃς νΏο.» {αἵιτατίο επΙτ γ{αοτΙΠη.οεάἆ «ὖπι οΏιΏίᾶ 
Γμοιίηϊ ρειέεότα ο α ἀῑχί, ἵπ 1ρ[ο οπιηἰο Γε[ο]μοτησ]εχ, 
δὲ ἱπρίαδ Παπ {πβά ε]ίμπη Ρρο[ίοα ἱπιερίετ. Ῥο[ί µας 
οοπιςηίςΠ! {αςστάοἵες Πεδισοσμπα εοηττα Ἱείαπα, ααἱα 
Ἁηα]ία Πσηα Εαοἰει,ςοππρτς]μεπάέταμε εΠΠῃ,ἀαραητ Ώεο 
4ἱαρας πιαπίδ ης ἱπος [Ης, δὲ ἵΏ νυ](μ {αετο εχρΙεΏῖτ ΥεῃΏς- 
παία (ρατα. Γαδ]τ γειὸ αἆ γεῖβετα [απο αΠά ἀοτίυπα Ππ]- 
Ρἱἱεἶτοι, ὃζ οοἱαρίιος αεοῖρἰει:ζαςεδίτ, πο φἱς ασποίςας 
νηάς γετρπα γεηίετ; «ΟΓοΠΑ [ρίπεα εοζοπαδίευς: αὰ εἷ- 
Ῥαπι αυτοίῃ {οἱ ὃς αἆ Πείπι Ασείυπα ἆαδιπε, ὃζ [α{ρεῃ- 
4 εηΏτ ευπ {π]ἱσπο, ὃς οοείἀεπτ. Τεπιρ]ί νειὸ γείαπα 
{οἴπ άστυ {ῃ πιςάίμπι , ὃσ ἀῑες επἰετεπε{οίας Ρει ποῖας 
{εχ, ὃς [οσίείῃ πποῖτῖς ΠΠἰςξτίοιις ἀἰεριῖς {οπιπο {αίςς- 
Ῥιο, ὃς εαπς αὖ {η[οείστερτοί πας αἆ Ιασεπῃ νεηῖετ. Ει πί- 
Ε41 να]εδ]ς εἰς, αἰία ἀῑετειτῖα ἑείητσετ,ὃς ο[τεῃ ἆςι {ς ἁῑ[- 
εἰρι]ίς (αἱς, ὅς {ρ[5 νἰἀεπτῖδ 5 {η ςα]1πῃ α{εεπὰςς, δε το- 
σηἱ εἶμ5 ΏΟΠ οξίτ πηίς Ὠϊσππτίης Πα κ ἱΠπίαπαΠα ὃς πιξ- 

ἀαςει οἱ Όγ]απ1: α απῇ αατςπ1 [αόα Εαετίητ ουηπία, τάης 
ἀθπιί τοπ (πΙ{σεῦτας πιεί, δὲ π]]ης ροβσα πιε ἀῑσες 
ἱπ[απαιη{εὰ Ώ οἱ Παρ απα οἱογ]]απι. Ὀκίταιε ρεἰπείρί- 
Ρας Ε οπιαποτύπα: ΟΜἱηειῖ5 αμζοΠα {οἱ, αίπια σεπεταίο 
ε[τ. Εἰίσει {Οἱ Τείας ἀμος ρίίσαϊοιςς ας (αἱήσα, δε]εσες 
{μας ἀοσεδίτ σος, ἀίσοπς: ἴτα, ὃς ἀο ΕἱπαΠ1 411 46ςς- 
ΡΙ{Π15 ἁ πις,ἆοσεῖε οἱηπές σεηῖο5, ὃζ ροῖ [ερτιασίπῖα ὃς 

ἀῑας Πίπσιιας (αμ ἱἱοἰξτας οπηΏες ΠαιίοΏες. θἐχΙΗ5 αμτεια 
{οἱ [εχια σεπ ε{αῖῖο α[ὲ, ὃς εχρισπαθ ης ἰίζαπι οἰμ]τα τς πα 
4ΠΠ105 1165 δὲ πιεΠ{ε5/{εχ. δερίίπαας νείὸ {οἱ {ερτίπια σε- 

πετατίο ε[{,Ετ εχαϊσεπῖ ἆπο Γεσες, ὃς π]υ]εας Εαεἰξτρει- 
{εααμείοηες ἵπ τετια ἨεΡίσοίμπῃ ρζορῖετ Ὀσππίπαπη. 
Οχαμας αυτεΠ] {οἱ οόχαι1α οείϊ σειοτατίο , ὃς {π ἀε[ειτα- 
εἶοπε επίτξοπ]α, δὲ ριορισπαηῖςες ν]πἱαδυ ης ἱπτσίραα- 
εἰοπίρις ὃς ἀο]οσίοιις ἀίσεπτςς, Ῥτᾶς πε ρεΓἰειη μις, ο- 
πας ΑΙΓεΠΏ {οἱ, ηοπα σεηεῖατίο ο[. Εξ εσιΓσεηῖ Ρεἱποί- 

6 



61Β111. ΟΚΑΟ, αἳθ 
Ρεςβομιαη! 1Π ρειά(τίοπς πιυ]τοτάπ], Τά1ο εχηάροπε 
ἆμοίερες ἆθ 9ΥΓα, ὃς εχοιοίτις ϱοἵΙΠῃ ἱωπιπισταδί]ος 
Πουταίεπα ιπατὶς, ὃς οὈτίπεὂαΏτ οἰδίταιες δὲ τερίθΊε5 
Ἡοπιαποτιίη νίααε αἆ Οµα]οεάοπίαπι, Ἑτ ταπο πλυ](α 

οπἰε{αησιἱπί εβα{1ο. Οπιηία ως 41 1πα τοι ἰπ]{ουπτας, 
οἶμίτας ὃς σεΏς εοπῖτειη({εὔτ ἱΠ εἶς, δζ ἀῑ[ρετάεπι Οἱ1ξ- 

' τες. Ετ Ρο[ξ πας {µίσεπτ ἀμοτεσες ἀς Ἔργριίο, δζ εχρι- 
' σηδΌηῖ αΙαἴΙοστεσες, ὃζ οσςἰἱἀεηῖ «08, δὲ οἵΠΠΕΙΠ ϱχ- 
΄ ετοίταπα ςΟΓΙΠ1, ὃς τορηαῦΡπῖ ἀΏΠΟδ τος ὃς Π]ςΠ/[ες{6χ. 
Ει ρο[ῖ οος αἰ5{εχ Ρεῖ Ὁ. τεταπα ποπηῖης, Ῥοίοηςίπ 
Ρια]ίο,αμἱτεσπαδίτ απηΐςτΏ/σίητα, ὃς αἁἰβεαρ[ετεπχρ[ᾶ 

Ἰ Ώεο, ὃς ἱπιρ]εδίτ Ίεσεπι , ὃς [αεῖεῖ ἱάἀἱείανη Ρτοριος 
ΏΌ επ] ἵωτεσ{α. Ετ Ρο επῃ (ατσοτ αἱ{αστεχ αἱ τερπα- 
δἱεραιςἰςστειπροξίοιι5, ὃς εχρσπαῦ ης, δζ οςςἰἀ επί εἴ. 
Ρο[ἱ πας νετὸ εἴἰττεχρεῖ Β.ποπιίπε;, ὃζ ἆε Β. ρτοςεἆ ες 
τεχ ΛαάοΠ, ὃς ἆε Αιιάοἡ εστεά(ετίτ Α. δὲ ἆε Α. Ρίτοςε- 
ει ΑΔ. ὃς ἀε]ιος σεπεταδίεασ Α. δε ίρίε [εευπά 5 Α. εἲῖτ 
Βεἱἱοο[ι5 ηἰπαῖς ὃζ ρισ]ατος. Έτ ἆ Τρίο Ας παίσεΓΙΙ ΓΟΧ 

᾿ῬεΓξ.ποπιίπς, ὃς ας [ξ.ηα(οοζυσ].. δε ροῖε[ἑαἴ επ] Ώαδε- 
Ὀίτ (αρες ἀεσεπι δὲ ΠοεΏλ{εσος. Ετ ροβ Γας {μ!δεῖ{εχ 
δα]ίςις ας Ειαησία Ρει Κ. ποπηίπς: {ρίε επὶτ πιαρ ης ὃς 

' ΡΙ[ααιας,ροίεῃς ὃς πηἰ{[εσῖςοἵ. ὃς [ασίες 1 1{Ηάαπα Ρα!1- 
Ρετίδις, Τ ἄτα επίπα αῖτ {π «ο νἰτευτίς στατία, νε ροτ Υἱ8Ηὰ 

' σταἀἰεπῖοπῃ αἲοίπα σοΏττα εὔἶπῃ Ώς]{ῃ ξΕΠΣ ςὰςΗΠΠ 139 
΄. Ααια επίπι οσοιττοης ηζη 1 ὸ οµσ(ΗΠ1 εἰῖς τατἁαδίτ, ο]- 
Ὁ τηἰ]{ς ααἲσιη ἱπιρετίο ΙΟΠΙΑΙΠΟΓΗΠΙ ΤΕΧ Πίο ΏΟΠ Γαἶς, 
Ἱ πες Ρο[ξ επ Ευτατης εβ, Εε νεπίεττεχ Ρο ΕΠΙ] ρ6Γ]., 
' ποπιίης, ὃς Ρο[ῖ ποστεσηαδίτ ]..δὲ ρο(ξ Γ.εὶίητα, ὃς ἆς 
:1..εστεάἰεῖιαι Α. ὃς ἱρ[ο Α. επῖε πἰποῖς Ὁ εἰ]ίςο/115 ὃς Γοτεῖς 

᾿ Τη ρτα]ίο͵ δε πια] ει]ς επῖτ Ροῖ ΤεΙΓα(), με Ρεῖ αη.α5,δξ 16 
' ἀαδίτυτ ἵῃ πιαηῖβ ας {ππιίσοζΙΠ1, ὃξ Ιποτίετας εκ] οκι(α 
΄ τεσηῦ,δς {η παπα Ό εἱ απίπα εἶας εΠτ. Της εχΗσσοτ{ΟΣ 

Ρει Υ.ποπιίης, δζ εΧ ΥΠᾷ ῥαττο Φα [ΐοιο, δὲ αἰία 1.οησοῦαί- 
ἀι5, δε {ρίε Πα εδί: {π τείτα ροτο[ῄατεΠι εοπῖτα ρυρηα- 

ἴσς, ὅς «δεῖα οΠ1Ώ 65 Ιπ]πιίςο8. ΕΕ {π ἀῑερις ἡ]!ς ρτοσε εξ 
τεχ οι Ο. πολπε, ὃς επι ροτεμι{ληλας, δὲ ξουτίς, ὃς 

ΚΙ. Πή 



σλσ ΕπΑςσΜΕΝΤΑ 
Ὁ ος, ὃέ Εαείει 1η (Εἱτίαϊη ρααρεείρ ας, ἂέ τεᾶ ὁ ἵα ἀῑςαδῖς, 
δὲ ἆς {ρίο ρτοςεἆοι Αίας Ο ροιεπτί(ίπιυς, ὃς εεττ {18 
εο Ρηρπα Ίητες ῥαραπος δς Ομείβίαπος, ὃς (ησιυ]φ 
61αςοσΗ!Π εοζαπα εβαπάετως, ὃς «ος εἰῃςίῃ πια 1}ε!, 
δζ τεσηαδίτ αηηίδ{ερίεπι, ὃς ἆςἘ ἱρία (πυ]ίετο Παίζε- 
τΙτ{εχρει Ο.ποπηϊπο:λίς εεῖτ (αρ αἰπασίης δε {αοἱΠοἵο- 
{5 ὃς [ίπε πάς δε νεσίτατς, ὃς Ροι {ρ[απα πααἶτα εεἰτ Ώνα- 
Πτία ἵῃ τοτία, δε πωυίτα [αησαϊπίς εβι[ο, ὃς ἀεβταέϊα 
εταπε Εεκ]είια {π ἱρβαςροτέεβατο. Ιπ αἰῖ παπ]αας το- 
σἰοηίριις εἰ ὈαἱατίοΏες εταΏτ αυἶτα ὅχ ρισ]ία. Τιπς {ας- 
σοῖ 6εῃς οοΠιτᾶ 6επῖέπῃ {η (αρραάοσίαπα, δὲ ΡαπηρΙΥ- 
Παμι αρ παδίητ {π {]]ο τεππροῖς, «ο αιιδά ποπ ἰητταμίς 
Ρετ ο(Ηᾷ {π οιΙ]ο.Ἡίς ηαπιφτεχτερηαδίε ΡείαηΏος. Ες 
Ρο/ῖ εαπῃ (ατσοῖ Τεχ Ρρεῖ Ἡ. ποπαίπςα, ὃξζ ή ἀῑεῦις εἰμς 
ρυσυς πίτα εταης, ογεἷαπα ἐχρυρύαΡυπε, δὲ Ῥεπίαρο- 
Παιν εαρΏμαδ ης. Γρίο επίνῃ τεχ οτίτεχ σεπετο 1.οηΏβο- 
ατάοΓιπι, Τωπς εχυτροι αἰίαδτεχ δαἱΐεις ρει Ο. ποτηί- 
ης, ὃς εκχραρπαδίε Γ οΠΏροβαϊἁος; δὲ ετυπῖ ρια]ία δε ρι- 
σπα. Τρίο αὐτοίῃ θα]ἰςς οπῖτ Γοττῖς ὃς Ροΐσης, δί ραμείθ 
ἵεωροβίθα5 εΠτ{εβηυΠῃ εἶμς, Ταηο εχµγσεηῖ Αρατεβ, 
δέ τγταπη!, ὃς εαριίαασαπῖ ΤατεΏτα(η ὃς Βατίο, ὃς πυ]- 
τᾷ οἰμίταϊςς ἀερια ἁἀαραπτατ. Ετ ειἶαη] νο]ςπῖςς νεπίτα 
Ῥοἵπαπι,δς που ε[ξ αἱ τε[(εαι οἶς,πίΠ Ώεις Ώσοτιπι, ὃς 
Ὀοποίπιης Ὀοπιϊπαπίαια, Τ απο γεπίεπῖςς Αιησηί Ῥετ- 
{ιά ειπ ἀῑ[ρετάεπε, τα Ὑϊ Ποῃ τεουρετεπῖας οἰμίίατες. 
4145 4εριαάαδιπε, δίαοςΙσΓοητος Τρ, Ροπεπῖ Εο[ας 
ἵαχτα ΟΠερτεί, ὅς εχρασηαβυπιξ οπιαπος., ὅτοὐιίπο- 

:Ῥαάπερασεπι αἰφπαπείέροτ. Ες Ππιταδίε τεχ Ο(ςοσΙΜΗ» 
νίι Ὀοἱἱἰσεταξος 11 4.ρο]ίπι, ἀείίχμαῖ (επιρ]α 1άοἱοσΗ1Η. 
ὃς νεηῖςαι Ιοςύ{[ία ὃς Ὀταεἶνας, ὃς εοπιςεἆ δῃίοπιῃςς ίτι- 
έἷας 6αραάοεῖα ὃς Οἱμοἶᾶ, ας Επι οτισἰαπτυς, ὃς 
Ρο(ῖεα πο οεἰταπωρ][ίᾳ5. Ετςου{µτρεί τεχ. Φα]ίσᾳς αἶίιις, 
{οἡ]ίσοι Η. γ]τ Εοτίο ὃς Ὀεἱσετατος,, δέ Ἱπά{σπαρυπτυς 
εοηῖζα οΙΏ πχ] ν{οἰηί ὃς ΡαΓεητες. Ἱη ἀῑε δις {]]15 τ{α- 
ἆοί Είαιεί Εταϊτεία , δζσιιΠα {οΓος6 εοΠιπι(ςεὈίτας, ὃς 
Ώλω1{ᾷ Ιιείαμοα Ποπ εταητ {ῃ τει. 6οµςς «Πι γα σι- 



ΣΞΙΒ1ΙΤ1 οπου «21 
πο αςςυραῦεπε, ὃς (αοετάἆοῖςς Πια]ἰ ου1η ἀεσεριῖς ριε|- 
Ι9.Ερί{εο Ρί πιαλε[αόχοτιη [εέκατοτας εταῃῖ, ὃξ πει «βί.- 
{ο (αΠσ]η[5 1Π{οι{α, δὲ ἵοπχρ]α [αηάχοτυτη Ρο]]αεῃτ. Ετ 
ετιηείῃ Ρορι]ο Εογπ]σαιίοΏςς, πια ἁἰτία, δε 5οἆο- 
η τίς απ] {6ε]115, Ίτα νι Υἱ[Πο ἱρίοταὰ 11 οοΠτυπαε]ία εἰι]ς 
αρραιεαῖ. Έτ ειπε Ὡοιηίηςς ΤΑΡίοί65, «οπίης]ίοί, 
οάίεητες {μΕείαπα ὃς απιαπῖςες Εα]{ζατεΙ, ὃς Ἱμάϊσες 
Κοιπα Ιππία αητίιτ, δἱ ποαίεαἆ {ιά ἱζσαπά πα αἁτηίς- 
μη”; αἱίο ἀῑς παιταὈιητΗς, ΡΓΟΡΙΕΙ ρεσυΠἶαπι ας εἷ-- 
Ριεπάαπᾳ,δς πο ἰαάίςασμπτ το όζαπῃ,(εἆ Εα[{ιη.Ετοιαπτ 
{π ἀῑεῦας 1116 Ποπιίηες {αραςεδ., ουρἰαἰ δὲ Ρροιωτὶ, ἃς 
αιπαΏζος {αἱΠεατεια, ὃς ἀε[βΓιιοτΙΓ]εχ ὅσ γετίτας, ὃς ποτ 
εεῖ(ᾶ Πλοῖης ρεῖ Ίοσα ἁἰπειία ὃς Ἱη(π]αϊςς οἰωίταιος, ὃς 
τεσίοπες ἀἱπιετσεπῖιτ. Ἐε ετΏπῖ Ρεί Ίοσα ρε[ἡ]εμιία». 
Πο η ΏΗΠ1, ὃς τειτα αὉ 1Π]πιὶςἶς ἆ ε[οἰαδίτιτ, ὃζ Πο ρία- 
υαἱεὈίε ςομ/(οἰατίεος ναΠίτας ἀἁεοτυπῃ. Ρο[ῖσα εχήτσει 
ΣΕΧ Ρει Τ.. ποιπίπα: ὃς οτυπῖ (0 Πο Ῥε]]α. δὲ χί]. απιιῖς 
τερηαδίτ. Ετροβ {α{σεῖτεχ Ρετ Ε. ποιηίπς, δὲ νεῃίσης 
οὐυἱπερίς, ὃς τεσπαδίτ αἱγᾳΠαπτο επροίςε, δ- νεπίος 
Ἑ οπιαπι, ὅζ οαρτἰμαθίτ εαπα, ὅσποιν πποττὶβσαδίεαν απί- 
π]α ΕΙΙ51Ώ ΠΙΑΠΗ {π]παϊςΟΤΗΠΗ ν][ἱ5 ἀῑεδας νίτα (αρ: (εἆ 
επἰτ Ροῦ15 δε ππασηιας, δὲ Εαοῖετ {η Ηείαπω ρα ρετίρης, ἃς 
1ρ[ε νίπεῖ πλη]το ἵεπροίς. Ρο[ὲ πες νοτὸ [υεσετ αἶίας 
τεχροεῖ Π. ποηιίπε, ὅς ἆς ἱρ[ο Η. Ριόσσεάεπτ ἀμοάςεἶπι 
Η. ὃζ ετ]τ ἆς Φεπετε ].οησορατάοτυΠι ὃζ Τ ειιτοΠίςσο- 
τπ1, ὃζ τεσηαδίε Ροῖ αΠΠΟΣΟΕΠΙΙΠΗ. Της Ρο επι εχ- 
υΓσεῖτεχ ΕΙ. ποιηίΠε, δα]ΐςας ας Ἑταπεία. Της ἱπάτία 
ἀο]οτίπῃ οτῖςθ υα]ίς πο Εαίταῦ ΠΠίτίο {εοιι]1. Ετ οταΠτ ἵΏ 
ἀἰεὂιις {ραιςιπα]τα Ρισης δὲ ιτἱσαἱατίοῦ ος παΙτΟΓΗΙΗ, 
δὲ (απσι]ηϊς εβι[1ο;, ὃς Γειτ πποτας Ρεῖ εἰπίταιος δε το- 
δίοπες, δὲ τειία πηυ]τ σαρτίµαδυπίας, ὅξ ποη οΕ]τ αἱ 
1πίαι] οἶς τείτατ, απία Ὁ οποίηιας ἴγατις επἰτίῃ τετία. Ἐ.ο-- 
παίη Ρει[εομτίοηΏο δὲ σἱαάΐο εχρυσπαδίεας, ὃς εΠτἆς-- 
Ῥτε[ιευία {η π]απα ἐρβας τορίς. ΕΙ σΙΏῖ Ποηΐηος ταρα- 
σε», ευρ]ἁἰ,ιγταπη(,οἱεπτες Ραμρεῖςς,ορρεἰπεηϊος{π- 
{οητος, ὃς (αἱμαηῖςς Ποχίο», ΕΓαμίο ας ὑπ] [ξί ὃς ης η {]]- 



ϱ22 ο ΣπΑΟΜΕΝΤΑ 
Πι τηῇ, ὅξ ἁοπίμαἴοτες οχεοιπαἰπίή αρ μα πεπε, ὃς ποῃ 

| ε[ξίΏ εεστὰ απ] το εἰς τεββας, δε εταα: «ο ΡτοΡίςί πηα]ἰ- 
εἶας εοσΙΠα δί εαρίἀίτατες. Εἰ τηπς εχυτρεῖ τος ποπιίπε 
Η.απίπιο «οπ/αη». Η. Π]]ε ιἆςπι εοπ/(ἔαης ετἰτ{εχ Ε.οπῃ. 
δὲ 6ισσοτη: {ο [ἔαϊυτα σταπ ἀἰφαίρεᾶχυ ἀεσοτη, νυ]- | 

τα (ρ]εμ ἁἰά ας, αἴα με εί Ππσυ]α πιεμαΌτοτΠῃ ΠΠ εἝηιξ- 
τὰ ἀεσεβίει οοπιροβε.5, ὃὲ ἱρῃας τερπαπῃ οχχ], απΏίς. 
τογπηἰπαδίτΗ5, Τα 1115 ε{ρο ἀΐεδιις εἴαητ ἁῑπτία παρηα», 
ὃξ {οί αΌ απ ἀά(ει ἁαδίτ έτα έξι (αν ἱταιΙτ ετίτὶςί πιο ἁῑά 
ἀεπατίο ΥΠΟ νεπΙΠάετΙΓ,απος{απῃ γἱπὶ ἀεῃατίο νπο. Ετ 
{ρίο τοχ {οἱρτυταΠα αδεβίταπτς οευἱο»,ἀἰσεπίεπι: Β εκ 
Έ.οπι.οίπήε Οἱ γεηἀἰςαιτεσαΙΠῃ (απ Παποτῆ.Όπιηςς 
ε{ρο ἱπ[ι]ας ὃς οἰμ]ταῖος ρασαποτύπη ἀεμα[ταδίτ, ὃς νηῖ- 
υετ(α {ἀο]οΓπῃ τεπηρ]α ἀε[ίτιες, δὲ οπἹΏες ρᾷσαπΏοςαἆ 
Ραρε(πιυπη εδ αοσαδίε,δέ ρες οιηπίατεπιρ]α εἵαχ ΟΗτΙ(α 
οι{σοτ.Τ ἄπο παπ1φι1ο ριςπεηίετ /Έρβγριιις ιλιορίαια 
πηΠαμς εἶαιςε Ώεο Ου νετο εταςσίη Ἱεία ΟΗΩΠΙ(Η πό αἀο- 
ταποτίπε,σ]αβίο ριπίσπτυ. Ετ σὐπι εὔρ]ετί Εαεσίηϊ οχχί]. 
αΠπηϊ, ΓαἀάφίοδιοιτεητυΙ αἆ Ώ οιπίπ πα, ὃς επίτ αὉ ομαπ]- 
Όως (ερυἱεγίπα εἰας σἱοείο[ωπῃ. Τη άῑεδιις 1]]ής (αμαδίτας 
Τ(τας| , ὃς λαίταδίε εοπβἀεπίετ. ΤΗ {]]ο τεπροίε/{µασες. 
Ρπίμεερς Ιπίααἱξατίς ἀς τεῖθι Ώαη., φπἱ νοςαδίτας Απτ- 
Οτίβας.Ηἰς εἰῖε β{11ς ρετάἰτὶοπίς,εαριτ {αρειδία, π1Α- 

η. σί[ιει ειτοτίς, Ρ]επίτηἁο πηαΗτία, αὐἱ (αῬυεττεῖ οἵΌεπῃ 
ΠΠ ὃς ξασίει ριοἀ ἰσία δε [σπα πια]α ρει [αἱ{α5 απιπ]αίοπςς. 

ἀε]αά ει απτοιη ει ατῖεῃ ΙΜασίςαπα Γημ]τος, ἰταις 1ρηΐ5. 
ἀεςσὶο ἀείοεπάετε υἱὰεαετ. Ἐτ παπαςπτυζ απΏί {ους 
Πλεμ[ας, ὃς πιεµ/[ες Πουτ [ερείπιαπα, ὃς {ερπ]απα [οιξ 
ἀῑες, δε ἀῑες Ποατ]οα. Ετ εχιΙσεηι α Αοιἰ]οποίρι- 
εἰτπα σεπτες, 1135 Αἰεχαπά ος τεχ {πε]αῇτ, 6 οἵα γἱάς-- 
[ίσοι δς Μασοτῃ, Πας ἀποάεςσίπισεσΏᾶ, ΦΙ1οτΗΠι ΠΙΗης- 
γα5 ε[ὲ Πομζαίςπα τηαξῖς. Οσα αατεπΏ αιάἰξτης Ὡρό ,τοχ. 
ΕΚοιαη. «οπΠοςαῖο οχοτείτὰ ἀεοε]]αδίτας «ο5, αἴαιο. 

ῄ Ριο[εείποτ νίαυε αἆ {πτετπεςίοΏεΒι. Ετ ρο[ζεᾶ τεχ νε-- 
πίετ Ηἰετα(αἱειπ, ὃς 1οἱ ἀερο[το εαρἰτῖς ἁἰαφεπιαῖς, ὃς 
οιπηί παδίτυ τεσαἰὶ, τεσπαπα Ομεἱ(Παποταία Όςο Ῥατνί 

μαρια ώριοιώνοζας σσ 
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ο 818111. ΟΝ ΑΟ. φ14 
το]ίπ ασε, ὃς Π]ἱο εἰας [ε[α ΟΗβο. Εε απππα οε[[αιιετίε 
ἱπιρειίατα αι ΦΑΑ »ἵμης τειε]αὈίεις πι λπίξεβὸ 

᾿ Απιιεπήβας, ὃς (εἀ εδίε ἵπ ἆοπιο Ώοπιίπί ἵπ Εἰατι(α-- 
᾿ 1ε.Ἑ εσπαπῖς απἴεπι «ο, εστεάίεπτις ἆο ἱατΗτηί νἰ- 
 αἰ,Η εἰίας ὃς Εηος]ι,αἆ αππιποϊαπά σπα ΙεΠ{ΙΠΙ Ὀ οιηί- 
᾿μηἱ, ὃς Απτίκμη(ξας οεσἰἀεῖ εος, ὅς ρο(ῖ ἀΐςσττες ὰ Ώο- 
᾿ τηίπο τε[α{οἰταὈάητατ. Ταπο ετίε Ρετ[εφείο Πιασπα, 

ο υα]ίηοπ Εαἱταητσα, πες ροβσα [αΡ[εαπετυτ. Αβδτο- 
 υἱαὈίταυτεσι Ώοπιίηιις ἀῑςς {]]ος,ρτοριετ εἰεέχος,ᾶς ος- 
εἰάετίατ νίτατε Ὀοπιαϊ Απτοισί(ις ὰ Μς]ιαείο ΑΙ 
εἴναπρε]ο ἰππιοµξε ΟΠμετΙ. ΟὐΗπιαΙε ἰιςο δ{ογ]]α ἃς 

-α]ία πααῖτα Ἐ οπιαπίς ριᾶ ἀίςοτει Εὐτήτα, αιάδς οείαηι 
᾿ ἀραΐς αἆ ἱμάΐς απ ἆππι Ὦ ομαίπιις νοπτάτας ε[ξ, ναὶοἰπᾶ- 
ἆο νετίας {πτοη υ15, ἀΐσεης: 

| 1άλρῇ Πσηορην γε μό [άογε Ἠαάε[οες» μπα πο; 
᾿ Ἐσαίογεν κὀμεπιεί ρεν [εεία [Της 
| ΦΗεϱ ΕΜ ζάΥπε ῥΥα[εη» ὉΕ Εβάέεεί οΥΡεΑ, 
᾿ Τπὰε Ώου ϱΕΥΠΕΠΕ, ΛΕΥΕΔ η: αίζε ᾗήεἰς, 
| Οεί[ωη αρ [Αηέδ 421 ΓΟΥΥΗ26 ϱΧΙ ΑΕ 1 ρ/, 
δες Αη ΕΜ ϱάΥε ΔάΕΥΛΟΓ τμ, ἐμάέραερ[ε, 

Ἱ 2 μεοῇ Εεομ]{Η9 εη[ε (η νεργίῤηα ο), 
᾿ Άεμίοῇ [01] ΑεΥΑ νΙΥ Οµ1ΣἱΜή ζροήεε σάκαγ, 
. ΈΧΗΤΕΕ Ερήγή; 1ση Ροη{μλμε Ροἱμήλήνε, 
. δεμγεης ῥεῦτὲ ῥογίν εμείς «ΣΗΕΥ/. 
' Φαέδογή1 [64 ο” 7. ο σδα νεος [δογα 1, 
Τη ΑΙοηΥ 016. αεγπαή με [14171714 εγεπλάδι/. 
 Οευ]έο αέμο 141{εβαηζνν[ με ἰοφμνερη», 
' Φεεγεία Αέῆμε Ώεμρ γε[ϱΥΑΡΗΕ ῥείῖογα ἠωώ, 
' Τµπεετε σσ’ ένο [{ΥάεδΗ ἀεη[ίῥή οὐ/165. 

' Επόρήων [ο Ἠῤαγ ο 65’ ερογΗ5 {ΕΥ αβγό, 
Ρε Γή εαν, {αγ [ῥἱομάίον οὔκδεῃ, 
ΤοΙΠΕΓ (ο εν να [ες εΧΕΘ{6Ρ αὖ 1ο: 
Λο ϱΥΗΕ 1 ΥεΡΗ Ρο” [μ)]ήμε υεἱ αἱγηε, 
10 αζνάήμη εὔὔ1Ρ 194ε5, 67’ εκ μ]α βεε 
72114 εε[[αὔ μή, {εἰ εοη/γαέέα Ρετίῤκ:: 
ο μερα ἐεγέηης ημημήε ις»ὴ, 

| 
| 



{24 ΕΚΑΟΜΕΝ. 6ΙΒΙ1Γ1. ΟΠΚΑο. 
δεά {ὔαρεν [011µή1 ή επι ο ΓΓεί αὐ αἶ{ο, 
ΟΥ6εσερης [αείωμο ΥΗΓϱΥΗΑ ναγτο[ζμε ἱάβογες, 
7αΥ{ΑΥέΜΥΛΗε ε/ράϱ,7ΛΟΗ/ΛΥ ΑΡΗΣ Γεγγά εἱελρε[εοης, 
Έ/ εογάΥΗ ῥος ἆο/ΗΠΟΥέσεν [}]εη{ωγ κ νΗΥΗ, 
Λεσάεί εεα]ιση(ήμε σσ’ [Ηρρηγ η. 

Τωης ἰπά{οαθίτ Ώοπιίπς [εσιπά πα γηϊα(οέίους 
οΡιι», ὅσ {οαϱε ἱπιρη {π σεπεπΏαΠα {σηίς α τετ]: {π[1 νς- 
τογίες αίετης ΡΙΦΗία1η τεςἰρ]εηξ, ὅς «Έάπῃ πο 1η, ὃς 

Γευταμα ΠΟΙΙΑΠΑ: δζ π]ατε ΠΟΠ ομίτ, Ἐτ τεσηαδίς 
Ὀοπαίη 5 ο1η {απόίς {π {[ασμ]α [α. 

οπ]οἵμπῃ. Απιζη. | 
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ΟΚΑΟΝΥΙΑ,ΙΝΤΕΕΣΕΕΤΙςΧΙςΤΙ 
ΒεΗ/εἴ] 69) Ἱοαρη, (αλα ίομό 

ο ΕοΙῥ/ή:, 

απ Δεοδσης, ην ΑΟΙΝΑ 141. Πος ΡΙΟΦΠΠΙΗΠΗ ΊΟΠ 
ἑο [σου ώς ἄλ οχιαι {π {οτἱριῖς δἱρΥ]]α δρ εῖς. (ο 
ΛΙΝ ὁ Α) Ἡ δν) τεξοττιςὰ Τβεορ Πή]ο ἵπ [εευμάα (ο) ἡ άν {Θλ] οτατίοηςαἁ Αιτοΐγοιπα, Απείο- 
ο ολη ρ« εμεπῶ Ἑοε]είια, Απιοηημι νο 

« ως ἳ ιἔροΠΡας,αππο οι, οἰαα]ρια.. λαο ϱ [ενος Οἱ” αἰίη μοι γετ[αεροβεα 
(Ἠειηξς Αἰοχ. εἶτσα απιιᾷ οχονᾖ]. 

1 αόλαητ.εἶτσα ΠΠ «ςσοχχ. ὃς Ευ {εὈίμς ΓερειίπετΙηε,νς 
Παρ [ἱς ]οςίς {η ἀἰςαὈἶπι”. Ομίας νειὸ Γαετίτδίῦ γ]]α ἱβοτᾶ 
εατίπ πια ζἴτος, πο Ρρ]αῃε ίααοτ. Ῥαττίαπι ὃς ΠΟπησ 
εἶης τετίςει Τεορλί]ας. Οἰεπιεῃς ποηπλίπαε Περτιαρ- 
τάΠα Υατεη})Ο 1 «α4εΙ1,5 αἱὰ8 τείζε,(μαἱάσα,δε ρνορτῖο 
ποιίμο Φαιωβοεῖᾗε ἀῑέτα Εαῑτ, Τα ἁλητίας πχ εἰς ]οεῖς 

| Εγιας νειίας Ἱλοίος εχρτε[Π[ὸ αῄϊσπατ.ν πάς ποῃ ἱπι- 
πηςιίτὸ [ασιοΠοτιις υἰς {1η αχ Γι 41 οἱ] ὃς ἀοάτίρα (1. 
Ρίςατιας εἢ Ριο ΤΕ] σος ἵπέτα ρασ. 123. ἱπίστεῃ 1111 
ε[]ε, νοί {π]ςί] ἀεξεέξιις ποτατας. Λδαιη αἱ ἡ]]ίο Ἱοσαπτιιτ 
γετίμδνίασε αἆ πει οτί τε], οἱογία Ειγιίτα αι ε[]ο 
οικάίπαις Τ,αάα πι] αιέχοσίταιε ὃς οτσῦείς τε[ῃιορίίς 
ἔτοιί: δὲ «ος {ρίος ε[ῄε (νι Βειμ]εἰμς γ]ε) ααἱ ὰ ἱεσαιίς 
Εοπιάίη Ειγτλτίς αἰία {μης, 



Ὢ 10ΟΑΝ. ὉὈΡ6ΟΡΟΕΙ ΝοτΑ 
|.6.Οἱ επισης Α]οχ.τείοττ Ριϊσιᾶ Βαης ν οισῶ .1. ί{οΊή. 

Ρ45.171. 1. 12. (ΠοΙ[15 νοτίις ἱερίτητ {η [τα ραδ.216.9. 
|.12.Ρ8Φ.199. ύφισος παντων παγεπίέσχοπος. 1.15. Γα- 

ἐτααίας 0. [ν,ζαρ, Υ]. ἃς (αἱία τε]ὶσ. Ε[ε αμίνη [7111 Ώ ος 
ωρα, μέ η Ρο1ΕΓΙάΕε ΙΑΛΑ ῥΥΑΓ5 , 10 ΓΑ ἡηη εοΆΥμεπ{οε 
12 ΗΗ νοεοί ΡΥΟΡΡΕΙΑΥΑΗ. [εά εἴ11 Τ. ν[ηλεσΗέ! ῥκδεακιο, σσ’ 
{ΑΗ ΦΑΕΙ ΟΛΑ ΓΙοηο: ἀεπλο/{γ4/. Ετ πιοα:δεβγα ΕγΗρΥκά 
τη εάν [μ1ργήλερεο, ζμοὰ Αα [ωμήπο Ώεο οκοτ/ά εξξ, ᾖ] μην οἱ 
ἀμεεή 65” ΗΗΡΕΥΑΓΟΥΕΥΛ ΟΗΠΙµΗΑ ῥ νεγβζης ῥκάκά. 5 ὈΙΗ-- 
Ρίτ αΏτεΠ1 ἆῑος Ίος [ε[ς (οΠ/{6σπειτες εἶα 41 οἵΗΠῃ ρτίο- 
τεπιᾶσης ἴ]]ε Τάση εδιας {οτί δίτ σπαγτο;ὀφον Ρτο παντὀ.. 
7Φοφον:5Α ΙαἴἶοΏς 413 Φρωτοτο κος δε Ὡρωτότοχος , Ρίο 
4ςσεεηζμ πα γααείοηπε Πσπὶβεατίοπεπα παπταατ. [αι {- 
πιο αἱ επίτη εοιπροβταἰπ ρεπ]π]α αρίος ποῖαῖα αθἰο- 
ΏξςΠ ἀκ[Ισπαηπις ἴΠ αΠτερεπυ]ίπ]α ραβΊο Πε). παγτοό- | 

. 9 3 - . . Φος,οπωΠί πα η ΙΕΙΓΟΓ: παγτοβοφος» αὉ οπιπίο ας η υιτ]- 
τὰ5. 11 ρο/ιετίοτο εχςι]{α 1. ασϊαητί] εχεπηρ]ατῖα ὃς {ετί-. 
Ρίὕπῃ εἰ.ν. Ρμτεαπί ορτίπιᾷ ποῖα παβεηῖ η γητβρα, 
η νηάς γε] γεν νεἰ θεὸν Πετὶ Ροτε(ξ:(οἆ Τα ἐξαπτι] Πω εή- 
Π ρτορϊὺς αοςεάἰτ Όεδν, νι Παπ Ὠσί Όειπῃ άῑιοσιῃ 
ἀῑσαι οπιπίαπα , ντ ρᾶς. 190. ἀῑσίτ πάντων ϐ ἡ γήτἼρου 
χαΤτέςήσεν θεότευχτογ.Ομί ρἱαηο σοπίοπα ε[εροεις ριᾶ- 
{Πατ Π1πιί Τοαῇ. Απταιί ]εέτίο, χ η γήτήραιβροτο) παγ-. 
των» Υῖ Ποππίπεπα πεπ]ρε Ἱείαπῃ ἀισσία οιηηί πι ἀῑχς- 
ετ. Ἰα7.Πίς νετ[ας {η ρτ]οςί εἀἰείοπε ευπα Ἡς αιἱαραἆ 
1.α απ ασι Ηδ.]. σα. ν. (εἰαπδπα ροπΗητας, οοπίη- 
ἀλϊπι]εσεβατιι. δεἆ [απι τατίο εβ εχρεάίτα, Αριὰ Τµεο- 
ΡΕ] άπι]οβεβατιΣ, εις Υεὸς 6ἡ µόγος. δεὰ αριιὰ [4 αη- | 

, εἶππι Ίπτεσες Ιεσίτως, εις Ύεὸς ὃ µόγος δὲν ὑπ, δεέ, 
ας Χγάυς. Αιαις ὅσλν αρποίουης αμίἀσπα ],αθἑαπή 
οχειηρ]ατία ει{α, αἲ [οτίιρΈιη) 

« : Γ ὁ | 
ε(ὲ παπα ζίο ἶῃ αὖ ει Οἶται μης νετ[αμη οὔπι ἆποδιας 
{οφ πεπείρς Πα Ηπής {π οτατίοΏς οχλοιτατοτία 3 σεητῖ- ᾿ 
ΙΕ», (εἆ ραπ] οἱ ά1Ώ γατίαηϊσπᾳ, 6ις δὲ γεὸό µόνο ὅσἦν ὑτν 
όζςς 19. ΦΙπη τες ἵπ φαῑτ Οι ρµευς,--4δὲ τὶς αὐπὸν 
3 ν.δ τὴ λε ο 5 32 ν ι. ν εἰσοράα ψυχων θνητωγρῶσὲ εἰσοράα ται. Ετίτεσίη: 

}αῦετ. Ὑπὰς λαβτὶσα | 



ΙΟΑΝ, ΟΡ6ΟΡΟΕΙ Νοτᾷβ 3 
Οὐγὸῤ κέν τιο ἴδοι θνητ/ µερόπων κρα]γουτου 
Ειμὴ μοιυογυλετίο πορρώξ. 
Ίννίτ. Ηιης νεα ὰ ο) το ρτἰμηῖς {εα 1 εηείς ραρίπα 
εἰἴαι Οἱεπηες Αἱεχαπάγ.ἱῃ οζατίοηΏς οχλλοττατοτία ραρ. 

| 27.δζ [1Ὀ.ν. {τοι}. ραρ.222.9Ατ. στα τα: Ει Εω[οβίας ὧς 
΄ Ρτῶραται.Επαησ.Πβ.χΙ]ρᾳς.297. Ρατἰ[πεπ[ας εαἰς, 
τν Ρασ.ιςλ.]] 4. Τ ἀίπερας ἱεσίι ὀγός-οισι.].ο. Γιαάαπτίας 
εἶἴαι ἀιῑος Ίιος νετίας Π{.]. εαρ. νΥ]. πε ρ)αἱοσυτῃς. θ: 

᾿ ης εομαην [ο [ αάηῥεα{οΥ Ημ, 7’ ΑγΙ1ΓΕΧ γΕΥΗ1Η νε] ἠμε- 
| ης εοη/΄αε,υ εἰ μιά 1 εο [38: [οἱ11 ϱο οΡοΥΓ6Υε ΓΑ), Ώ (1 ρε 
'. 9ΙΡΥα.Ότο ἐτε Ὕθη (ΙΕ ΕΙΠὰ εβετύ 1η εΧχ εςηα- 
τοις ΤυσηεὈΙ, δέ αμ ότοείταϊς (οπἱριί οοα1είς [ια δα ρτία- 
ΏΙ ΠΠ] ἔπυχρι Υυἱσατε Ρ]απὲ οἴτοπευπῃ εΠ. 1,7. Ηις 
το[ρεχἰ! ].αοϊαπιίας Ηβ.τ.ςαρ.7 -Πἱ5 Υοιδίς: 6π/οΊ μεις εἴξ, 
ώ/ ἆαπάο Ρε] αη{ε Η)ωη [1 ρ[ε 4ΠΓεοΥβ 14 ον {61ρ]ο [Ι ΡΤουγεά-- 

' 15, άευήμε αὖ «Ζροίμπε αὐτοφυὴς ιἀ δεῤγήά αὐτογοὴο 6 
| ογένητος, 67’ οκποίητος ΠοΠΗΙΠάΙΥ. Ν η ὰς [μρίεΙο ε[ῖ [.α- 
| απτίαπα σοίήτος Ῥτο ας παντος ἱεσί[ς. Ὦ ἱεἴτας 
᾿γετὸ ποπ {ο]ἀμι 4 Αροἰίῆς αὐτοφυὴς, [εὰ ετίαια αἲ 

| ἐρία 9ΙΡγ]α Ηρ.2. Ρας. 210. 1.8. Τατηεῦ ας {η πιατοίπς 
' οοἆἷοῖς {11 Παπ ]εέχίοηξ ρτο γυἱρατα ποταΏ τας, βροτοὶς 
᾿ σιυεών, δε ἵπ Π.ςαἳπ.ρτοςν χουώφά ϕ,Ἠηα5 νατὶείαϊςς ἔμ-- 

΄σαλε κουφ νεὶ «ὴ δα κοιἩ νεἰ ὕδωτικουῷ»ν εἰ οἳον ὤπα, 
/σιογφάϕ οφ. Αυτα» ἵτὰ ειξἀαμεταὶ πά σι βροτοῖσιν ο 
Ἱ 

| ὃν τὸ κριτρλον ὄν φάὰ οίῶ, , εὔ οιηηπίδιας Ποια πρ” νηςᾶ 

᾿Πτιπίθιιπαί, (οἰ]]οει αἀ ειμπά πα {Π ἀῑς Υπο: γεἱ (3 πια]ἰς 
[ϱ) ὢν) Πε Ώειις αὐἱ οπιηία η τα {1ο πο σἵατ ας, ΥυΠἰς Τὰ 
Γεβ ιτ δραπαί οιαπίδις Ποιπϊπίραςίῃ ἀῑενπο.,Ώος ο. ν- 
πας δέ {οἷις ἱμάοχ ρτο τπἱδυμα]ί {εἆςης {επῖεητίαια ἆς 
Γοπιηίδις 1 {παἰςί] ἀῑς ἱαταζς. Αἴαις λῶς [επιεπεία 
᾿Ρειεοπιπιοἆα ε[ἰ:(6ὰ πια[ίπῃ εσο (εείδετς ον φαι χοιώ- 
| δίς ἑΠ{Π) ἱτέσΙΠα 1η [τα Ρ8.256. ρέασετω φας χονὼ- 

δε ρᾳς.Ι57. γγώσονται λ]ο ὅδε, 19) ἄτοάπον ὃν φά 
᾿πομώ» ες αμσλοιίταις «οαἰεῖς τεσ!]. 1.12. Ρυταητ ποΠ- 
ΓΠυ] πυφλοἱ {είδε ἀυπῃ ες ρτο πυφῳ: (εὰ σεπΜίΏα πχ 
᾿ε[[ε Ιιάις ἱεέξίοπείη α[[εεῖε Οἰεπιοῦς Αἰοχ. αἱ φαατλος 

μΦᾷμὐύ δω... -- νι 

κα 
Ὀ 
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4 10ΑΝΝ. ΟΡΞΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 
[ιο νετ{αςΙπ οτατίοῃε εχ]οττατοσία οἶται ῥρας.11. Ὑαπίαϊ 
απΕεπῃ α[  απτυ] υπ] ἃ πο (ἴτα ]εέχίοπς. δἱς επίτη Ἱερίε 11 
ατετο 4 σηλθεπε τία) δί ακανθῶν. αἴηιςα τε]µαιος Πς 
εοπτίΏια:, νετ[α {πτερτο φυἱ ἱς |εσίτιατ οχιτίτο, χα] σχο-- 
λόπων. τί πλανα οθε βροτοίων.((εηῖδε βροτοὶαριιὰ Οἶο- 
Ιπεηῖ.σαµ σοιοδὲἑ μα ταλοί, κάλλισέ τεσκοτίΊυ γυχτὸς, 
φοτὸς δὲ λάδεονε. |.18.ίτα Χγβις:Οἱεπχεῃδ {η ΡΙοῖιςε- 
Ρτίςο {εφεητες οξχο νεγ[α οἶται (ραρ.20.) Ραμείςγει- 
Ὀἱς πα ὐτατίς, ναϊη ΡΙο π'άντεοσι ἱερίτιι πάντα δοἱ : αυᾶ- 
4 υαπ1 πάν τεο» | ΕΙἶαπ1 σροματε ων Πἱρ.ν. Ἱέρατυτ ρ8ς. 29. 
Ρίο Ύνὄφον ζόφον. Ιπ κρύςαλλά πε, «οπἰμπάίοΊε 4ριά 
Οεππεπίεπη αὈυπάατ. 5εἆ «Ιτποπαἆἆο Οἰειπεπίῖς εχ- 
ΡΗκαιίοπ εποὲ ὁν γέως σφόδρα τίω μμ ἁσάτίω ἀπει- 
κάζρσατῳ σκοτφ, τί δὲ «νῶσω ἡλίῳ κ φωτὶό εδ, 
ἄμφω δὲ Ωω ροβεμδύητη συγκρίσφ τίω Ολλογίω διδά-. 
σκφ.τὸ γ»ρ ψεὺ δος, 6 ψιλή τὴ ο ρφθέσι ὃ ἀληθῶς ο] α- 9 

σκεδάννυται» τη δὲ χρήσἡ Ὁ ἀληθείας οκθιαζόμδνον 
φυγαδευέτα- 

Ῥαδ.οσ.. Πίζα ἱητεστα ποπ [αης. Αιδίείος αμ [επ θἱ... 
ΕΥ ]]αίη οεσαῇοπε ὰ νειί Ὀοἱ νηίταις αιτερῖα ΠΊο πιυ]τα 
α’συπεπία ςοηρεΠι{ς, ααέδες Ώεοτπι πλ] εεάίποα, 
ΡΙοστεατίο ισπ {ζσιη ὃς σεπεα]οσίαπη τε[ε|]εγετ. [π ἁἰσίο 
{αηζ {ος Π]]1 νοτίας ὰ ΤΠεορμί]ο {ῃ {εευπάα οταϊίοησ ας 
Αιτο]γευπῃ αἰ]ερατί, 41ος ἵπίετ {ταρτηεΏῖᾶ ΡείΠιος Ρρο- 
{μ]: {οἆ απἷα Ποτηπῃ αἶιοτ ἡ]]ές Ιαῦοῖας, ειπεηἁατός Ἠς 
ἆσπιιο αάππσαπι. 

εἰ ὃς γε γονῶσι ,})ὶ ἀθάνατοί Ύὰ δν 
ΦἹλείθυες αιθρώπων γεγωημδν οἱ οἱ εοί ησαν" 
εδὲ τόπος σΊωαῇ }γητοῖς ΟΥ χα) ποῦ ὑσηρξεν. 

. , λ . 3 ] ΔΝ μ.ο] Ώ μέ ποπ ἱπορτὲ ξοσίαη ]χηίς εἰ δὲ γευητὸν, δίο. ριαροηξ- 
τ1τ, Οσττὸ πἰβ!] αΠαἆ ΠΡἱ νοίυπε νειδα ἰβα ΤΠεορβ: 
χ4) «ρροὸς τις γεννητες λελομδυνς έφη. Ο 01 επίπι (απί 
Η αἱ σεπετατί ἀἰσυπεας, ηΙΠ ὈΙ] σεπείηπα Πμε Ηε[ιο- 
ἀα ες πιατί5 {απηίπα ας σοἶειι Ριοςτεαξίὸ |.2. ]ιαξαῃ- 
εἶας Γοίεττ Βἰς νετδίς 15. 1. «8.8. Λίο 218] 01 Α Μη] αν 
μασ. [ΤΟΥ ΝΗΗ ϱΤε(ίΑηΗ «ος {η σεηΗῇ/ ση Μπα εγλύπα 

ο) 



ΙΝ ΟΠΑΟ.ΦΙΈΥΙ1. ς 
εδ, αἰιήυμά ἼΑΙ6/κ1ν ἀμμηαῆμε υέγΗΗὁ ῥάβογο βοέη[[ες αμ 
δρία ΕηΗΡΥΦΑΝΙΙεΕ: ὁ δύγα] ο δρὸς οκ μβρῶν μήτρας 
πε }εὸσ τε τω πορῶν ος ἔἶναι. 
4. Τις Π{ γοίας εκ ΕΙγτητσα εατηι Πίο ας. αἴξλητης 

ἃ ].αζξαυτ. [10]. σαρ.ν]. 
|.6. Διταεάς ραπ]ο απες οίτπι {απ ποπ ταε]εσδ. 

ἆθη οἱΦ µατου πάντοι.[εὰ πἰἰ Πάτα ἆ 1Ώὰ ςεη/{ςΟ, ΑΙἱ- 
Ρἱ επίπα αἲτ θἱργ]]α, ὅρρια χύμαποποντο, 

1,7.Ῥιίοτες εἀἰτίοΏς ὃξ «οαίσας παπι [ετίρε ςοπ[λη- 
τοι παβοπι ὃψΨΠενται, επεείς, αυὸδἆ εἶὖια αἰἰδί Πο Ἱερί[- 
(επι, ἴτ ὅλήενπου νεπτί,π] [τις νεξ[α {ἱ]ο οχ οτλσ]ο ΑΡρο{{- 
ηἱς Ώ]άγωαί, βαγνων υ λήεητου χα]᾽ 6 ρέα γειρὶ κρα-- 
ταβι{εἆ πἰαχίς ΡΙῶΡΙΟΡΕΙΕ, ΥΙΠΊεΕ ροίῖεα ἆοοιὶτ (Πα: [1ς 
Υοι[ης {βία ραρ.27 9.6 ρά (υφής, χ άθρια, κύμα- 
(οι που τν. ]ὰ ἱταοιιε μῖςτε[είτας, ὃς νετίαηι ἱπτεστιΠῃ ἴτα 
{εήδε: Οὗὐριά }ὶ υἱ Ψήοία καὶ ἀθναα χεύμαζι πυγώ γ. 
1.8. Απτατως επιεπάαϊ γέγναν : [σὰ τεσχίὰς τστίῃ στης 
γὠνουνῖ Ἱερείατι Ὁσι ή έργοετεας. 

|.ο. Γατηεθιις οΏιεπααῖ δὲ Οκ γα]ης, Απατας τ’ ὃν 
ο η: δς [γαείπι ἁἰαῖςὸ [οείδ επ ἆ 11η Ψυχροῦοφᾶ πε, νε] 
ψυγοζοφέί τε» δε {η Εεὶσἰαῑς |οοἷς πωιήτιὰ επα Η]]ς Ώευς 
γαπΠάτειιῶ [6ιρεπτίμπα σεῃΏ στα. 

Ἰμό. Ῥωται Χγβας ποπ ε[ε ἵπτερτα Πα, (εἆ [αἱ] τετ 
'ομία {αρτα νετ {11 [εσεις ᾳὰος εχ ΟΙεππεητε Πῖς αἆ 
ἄεπάος ριταῖ. 

[.18. Γ.αζχαπτίις Π15. εἰς Ίτα ο1Ρ. αχ!]. «ρμᾶ ΕηγΕΡΥΑΗΗ 
ο  ϱγ η 6 [10/72ΥΗΟ 7” ΟΦ ΗΓογε ΟΤΙ Το ΠΟΤΕ “ορ γο- 
ΡΕΤΗΡΑΓΩΥ: ΠΟΗΡΕ {ΥΣ Ρέ Με [ερέων. Ἑ, απῖριις αἱ τες ν{τοςὸ 
1π νυ]σατίς 1 αἐαυτί] εἀἰτίοπίθιις ἱεσίτιτ, τοις τ’ἁχά.. 
χοις άχαχον “ηθοφέρων πολὺ μεί ύονα μία) ον. ΠαΠῃ ορί]- 
ηλ ποια εχέπρ]αϊ ν.(].Ρ ατζαΠ] ρίαπὸ Ρια {ε[ειῖ, ντῃα- 
Όει Τπεορἰή]Η5, τοις ἀγαθοῖς ἀγαβόν,ἒκο. 

.11. Ααἲ Οτρ]ιοιις ὰ ΦΙΟΥ ία, αμτ Ώας αὓ Οιρµεο πι. 
εµατα οί νοτ{απι {βαπι. οῖς επί πι αἲς {]16, τείείσῃτς λε. 
πο ἰπ Πρ. ἆς Μοπατε]ιία,Οἰεπιεπτε δΙΓοΠΙα1.[1ὸ.ν. 8; πας. 
{ερίο ἆς Ειαυρ.ριαρατ.]ἱδι χἰ] ντος δ εξ «λαθοῖο ία- 
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Γή κὸγ }ηηποισιφυτεύ κ (|. δίδωσι) καὶ «πόλεμον κρυόει(α., 
Π χα) ἄλγεα, δακρυδθτα. .... | 
ἡ Πρ.22. Δπτατυς ρυῖα΄ εἶαπι οχφυσικοεἱερὶ Ροῇο. 

|.12.9οΓἱδἱξο γαλας ο ΠΙΤΑΚΠΠΠ εχγαλέας. 
.14.Οἱαμίετιις Ρίο ἐᾳγσία φάφη, ἔ]ώσια βάρη ἱερει-. 

ἆππι ρυταῖ,αάάε ΤσπεριΙς 2τήσια, φάρη νεὶ ὕθρις τςἁ- 
Φόρητος.Δυσαϊις νε[εἱρί19 Πτοταγαπη {πβ(έοῃς, κ΄ αἱ ο8η- 
σις ἀφαυρὴ, σ΄ [οη/ δεν. 

[.25. ΟΙαµ{ετας Ρίο ϱἱλοτοάδας {οηδίε ἑλοπ'άδας. 
απο απἱἀ Πε ηε[εἰο. Ἑλλοσόδας ηπἱἆ επι τεροτία» αριιἀ 
Ειγπι. δς ελλοσ’(δ ας αριἀ Ἡ είγεΗ. ΡῖΟ (6ΓΡεΠΤΙΙΗ σαξιι-- 
Ιις: (εἆ ἰὰ ηἱ]]] αἆ απο {οσπι. Νή αἰίπι ἵτααιο ϱ{ λίσποδ ας 

| οὕ(π (α[α]ίοης, Μετουτίασαι εηπἶπ Όοιος (ατρυ]ϊ[ς 
πι, ραπ εβ αριιἀ Ρροε(ᾷ5, Παπ ΙαΠῃ ὰ γοτα Ρτορε αδῄτ. 

Ιεάχίο Τ ασπεβί δὲ Αμται{, ελοσ'άδας , [ ῥαείπας, α. ᾱ. 
Ου µαπα ῥοταοτίι ταθίες ασ] Πα]τα οετεῦτί,ντ «ος Ώσος. 
ο[[ο ογεἁαπια5 αἱ Ίαῃςςς, ραίπας γεἰ ἔετου]α (αερίυπῖς 
ᾧ' οἶ]ας ἀεριοάκηϊες ὃ 

Ῥ.1ς6.1. Αυτατὰς ετίαπι Πο Ἱεσίροί[ε «επ{αἰτ :αῤτι δὲ 

Ὑρυσείοιοπόλδ κατα) πίογα, γὸγ, Φαεπιαά πιο ἆ μπι {πι 
οταεμ]ο νοτοῖ, ἥχάς ὢ λυκόεργα ἐμὸν ποτὶ πίονα γήόν. 

|.2. Ταίπεδις {σε οίτ δὲδάισ-α|, Αιταζυς αρά χνησι 
δέδουσ-α)» γα αρά χνα]ς πεπυχατ’α). ΑΓΔΠΕΑΓΙΙΠΙ τε]15 
οὐ/ερία {μπτ. 5εᾷ Βί9 νατἰεταιίθυς ορι5ποη ε[ἰ,αρτίβι-- 
1101 επίπα εβ γνετραπα δεδίασ-α| ὁ τεχιτίπα ρειίτυπι. 
Οοπιἱοῖῖς αριιἀ Ῥοἱἱασεπι, ὁ δὲ ἐξυφανγθ; {σ-ὃς, ο δὲ 
ολο ζεται.1 εἰα Υπᾶ Ρεῖ[εόταρα]εετα αττοχίτυτ.Ετ {η Ποσο 
ΠιάἱςυΠχ ςαΡ. 16. ὰς πηεϊειτίςς Φαπι[οη]α ζαρί]]ος Ιἱοίο. 
ὑπρ]ίςαπῖς, ω]ούσουτο το ἐπ]ὰ βοσρύθς » χεφαλσ. 
αι τὸ »δξς. δοἷει παπΏ]ηιῖς δΙΡγ]ία ἔτεααεπτετ ΒἱὈ]ίουα 
γοιδίς δε ΡἨταβθ ας γεῖ: νε ἵη Ώος {ρίο νετία σητόθρωτα 
ἀῑχίς,α 1 επια πιο ἆ μπα Ὁ .[αοοδιις {Ώ ερίϐ, [ματια σητὂ-- 

Ἶ Έρωτα. Ρεϊσῖϊ απϊεπι ηῖς ἀ ειίἀετε ἱλοπιίπυη {οἱἱἀῑτα- 
Πη ἴσπι, ᾳπος ῄατι]ας ὃζ 14 οἷα ὰ νετπηῖ ος οοιτοία,, ὃς ατα- 
Ι] πεΈΓύΤα (ε]]ς οΌ[ζα Ρτο ἁῑῑς εοἶαητ. | 
1], |.6. δίς τος |οσαὈίτας αοςεΏτι5, παρόδοισι, πιο] ἡ1ρὶε 
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.. ἱαρίἁμηι οοπροτίές {η εοπηρ]τῖς δὲ οο]]ίμπι «ᾶςΙπγίης ἵῃ 
.. ΠοποίεΙΏ οΙΠΙΔΙΟΓΙΊΠν ἆςοΓΗΠΙ 2ἔαπι ρταςἰριὲ ΜΤειςιι- 
Γ αἩ, Ιηάς στα εἰς ἔρμμαχεο,ντΏοῖαι Νἰσαπα εἰ οειο]ία[ξες, ᾿.λίθοι σεσωρευρΏμοι εισ-ιµίυ έρμδ. ΟοἵΠ. δεΙεΓ15 {α 
Άτα: {εκ ροο 

ΕχβΙΗΕ μράγιρηο ἱαέΐοε ον Γ674βοΥε [42;, 
' Ἑτεριαῇ , νι δἱργ]]α Ρας;225.4ψύχοις β' ἐρμα] ς. οσο 
"ουσ {η [εσυ επείβ 9 ἃ ρείοτί εἀἰτίοηΏς ἀμισ[[α ερετίςς͵ ὁ 
΄Τιτπςδί αλποτατἰοπίδας γαὶ [αρρίετα, νο] επιςπεατα 
Ι {μης, 

ή ο ἱατι Απσατας ρτοδατ Χρώμα 6474 Ρο/ΙοςΗΣ, Π, ο ας. Πσεἰεᾶτο Αυταιί ΕΠ. Ας Τιτῃεδιης νο] εται βε-- 
; Θαρημβνον, αὖθεκρα ὤντες. 
ος 1.11. }ιαξζταπτας [19.2, ερ... Ρεμ [ηΓ μιά ΜΗ ῥεεαίογος 
; «ἰά) εἷς ος Ρο ΥΗΙΤΕΥΗ ος ῥαγκώ[ο, νΕ νίέἔηι [δι άγονο έὐηάΜΗΥΕΥΕΙ, 
 ερήμε ῥαγκά:[όη 104 ο) ΟΗΗΜΑΙ 2Η, 6 [ολο Ρο[[εέ αεεοίίεγο, 
ο ΤΙΣ | αελαξ 1 γενν, σσ ος Ὅμγος ος Οτο - "1, Γγς 111 Ε14/14ἱ611 ἱθς/1 γΕΟΓΕΓ Ες ῤ]α ΤΑ, [ο [άετις Ὅρεες ὀἱος ο, π ο δή Εγεργσα, εἶπα ἀοῖτ,οι δὲ Όεου,δες. Οἶταῖ αῑσπι 
τες Υοτ[ας.ἰῃ 41ο ΓΣ γ]ήπιο [οτι οίτυ ω ὃα δεισον. 

- Ψασ.τγο.4. Ῥεπαϊ Γερτεπη νετ{ης ὰ Γ αἁϊαπτίο Ρο/ῖ, ο ῄ τὰ σιασι]ο ᾳαοἆσπῃ ἰῃ ᾖρτο ΤΊ0 ἠαρησμιῶν ΠΟΠ εἴἴεμετς-- πα. Ἱρειτ],αὈ «ο {ΠΏτ ἵῃ Πο ]ος1η τς]ατ]. θαἆ ΩΠαἴ1οί ρτ]- ή ππί Ετγιλτας [απς, ετες τε]ίᾳ 01 οιΙ ας αΏτ. ἱπςετΙΠι ε[. ην "'ἨἩαος σεπ[ίατα ο Β απςοηΏσιὶ αοπη{Π, εαφε γετι{Ππια. η] ΄Ναπι ρήπιας ]εσίτας [5.1 1.18. «4Ρ.6. δὲ (αρσα ῥας. 151, η τες ΓεαΠεηΏτες ἴπ εοἀ επι ]οσο].αέχαη. δε Ἱιίς ρᾶσ.Ιςς.ἴτες 
ν]ηποϊ [.αέξαπτ,],2.ς 12. ὃ ααἴδως τηε τις τάτῆ {π. Ες δεις | Ἱοροιίξιιτ ἱπέταλιό.Ῥ]απς απἴοπῃ ἀεε[ῖ ος ῥτοςΏ)ΗΠῃ ἵπ | πιαπυ(οτίρτο «ο ἀῑσσετερία ΡἱΡ]οτῃμεςα», δὲ πιςο ιάϊςἷο 1 Ῥο[ίμας ἤπο ἀειτίπιεπτο οιηίειί Ροτετίς, να 

18 ΕΤΙΡΕΥΜ 1. 

ο 18. 1 αζχαπιίιις 0.2. εδΡ.12. Ὀ [αίμα Ρτοπἰἁ εη- 
ἴα εβοέζηπη ο[[ε παπά απῃ, Υτ [αςςᾶπῃ ἆς Ττ(πιεσί- 

1 ἡ | 
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"ἡ 
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{{ο,α αἱ ηος ρα ἀῑσαϊ, τᾶςςαἵη ἆς οβΙΠιϊπΙὈ15 ο γατα πα 

αυα ἰάεπι πυηιίδης: εαςεαῖπ ἃς Ῥτορλειίς, αὐἱ ορὺς5. 
τω Πάἰ ατεϊι Πο αι. Ὁςί Υπο (ρἰτῖτα ας ρα νοςς ἴσ[ίαῃ- 

εαοτίαπα Ίητος ρΏϊ]ο({ορ]ιος Ρεπε νηϊηετίος εοπΗεΏΙτ, 
ΕτΙΡ.7.σαΡ. 7. Εαέεαπι ε[ῇε ὰ Ώ εο πευπάαπη, ἀἰχίτ Ρ]ατο. 
1 άοιη Ῥτορπεία |οᾳαµπτυς, ἱἆεπιαε ες ΙΟΥ]: εατωῖ- 
πἰβι5 αρραιεῖ. λὰ 

|.21. Αα μία ἀεεί[ε εεπίει Οαα]ἱο. Αι ἙαΠσοπεῖις 
νίσυ]α Ρο αμελΊσης Ροήτα, Π{α σα (αρρ]ει νι Πς π-- 

Φα σχεῖςσαϊ ας ςΙΙ(ΠΙΙΗΠΗ ὑ «ίσον βασιλ η α,εοηηεΠΟΥάΥε- κα ῖςς Ἔ 
σον αἱ. 

: Ε:, 
..22. Κ εσίας οο ἆσχ Βαδετ, χα) Ἑγείγατο. 
.22. Ὑτεταις «ο οχ πηαπιοΠίρτη»,τοσίας, ὃς «|. ν.Ε. 

Ρι)α,ριαξειι α μφὶ σαιλο.Τ ἀτπεδί ΠὈ ος α μφίαλ.Υ, 

Αἱο [εν γλαγ! απ έδαμε. Εοττὲ [οἱ ξάππη (θε ρου ρῷ α µθιθα” 
λὠν,νὶ {πίτα ρᾶρ.Ι6δ.Ι1. 

Ρασ.ιόο.ι. Εχεπιρ]αί τερ]ηπι διλαμσέσυ. δὲ [10... | 

γευά μδνον. Ατατς. χευμμοις. 

ΓαΠ.7.Τατπεῦ. πανό’ ο σου χυχλόσε γώ χαβορατα. 
Τη «οἆ.τεφ.ἆσε[ῖ χυκλσε. 

[,,9.5υἷάας μασ το(ροσίε [η λογρυοντα]-αὐπολό χευτος» 
αὐτογέννητος.- ὃ γεὸς ὁ ἄγθγητος : Ὀεμα Ρεν ᾗε σενα(η». [0 
μερα». | 
ἱατνοτ.σοᾷ. Ψρονὸν χαθορῶν, κ Ἅσοτετε λεσ-ο δὲ κὐ- 

σιιος.1 υτπεδὶ Ιου, ροιγὸν ἐγκα}ορῶν δρ ὁ σα τετε”- Ι 

λεςοινεἰ εἶπεν τετε λεσο.Αυτατ5 » 6 ϱ0:ΥΟΥ Εγχφβορᾶν 

πᾶ σι τετέλες-ο.Ἑτι ἁἰτΠππια» υἱς Απιομ.ΒαγΗ5 εΠΙΕΠ- 
- . ον κε / ζ 

ἆαε, φθοιγὸν ἓγχαθορῶν κνὶ πατον» τετε λεσ-ο δ χοσµιου. 
ἱα6.αὐτῷ νοιίας οαα(α ὁ Τυτπερί Ηβτο τεροΠτιπα ε[ῖ 

ρτο ωραδείσψ,α ο ἆ (εἱριῖ δὲ οί εοἀ{εες ασπο/ουπῖ, 
Ι.εσὶ αάοφ ας Ρροῖςίῖ εγ Όκ6 οὖν ερ. 
1.17. Υ πίσαπ) ἀἰΦίοπεπῃ εαςῖτ Ε.Ρίἷνα εοἀεχ ἑτε]ίαιῖ | 

ἆ μας, ογθὸ ο λαλήιώποπ τα Ῥεης, 
η 

Γ1ο.Ε εσίαπη εχειηρία:, λα ὤάρης πώ τη ἔπ'. ματ | 

οἶίπι ςΟΙΕΟΧΟΙΑΙ, Οκ λα άροις οᾷομῦ εποιήσωτο εὖ αὖ) 
ΑΡΗ) 
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 Ιπ.22.άεπι Αυτλτάς οἵον ὁρώ το. ἴ 

Π / Ζ 
β / 124.86. εοἆ αὐτομα τοις ῥείσίσι, Ῥεπο, {1 ατομα - 

επὼς [οτίσα5. 
Ῥασ.162.1.]ά επι Αμφωᾶ ο. [π οο ἆσπι γοτία πιαμη]ε 

ΑὐπατΠς χραδίίω. 
ῶ.2. Τη εοἆ.τεσίο [οείδίτας, 1) ὡς }Ἠρες ἀδαιγεσχου 

Ἱ οσο σκοΏίεοῦ {μιά λεσι, Απτατὰς [ία ααητο ΙΡ ετίης ]οσίς, 
Ἰ χω ς θηρες γυμνοί βίον ἔηχον Ελα σκοπτ]σι», ΕΕ [εγάγωή Π 
ὁ ΑΥΛ υ {411 ΔέσεβΗ Ἠ1 [οβηήη,ν εἰ α/ευτε κόπτοιοαύήνε Τη 
Ἱ αδογο. 

{ Ἱ Γιο Ίκερ. εοἆ, τοῖσιδὸ χα μετέπ΄φττοι Ψεὐς. δε Ώ1ΟΧ: : 
. δάξω 6 δένδρο, Ῥιεναί δειξεντ ὁ δειδρω. Αι Αιτατής 
| λεξζω τὸ δο σρα. 
Ἱ. ο Αὐτατὰς α ἆ ατα Πηοσατίηα ]εσίτ, μι ὁπα μοίρα ἔπελ- 
-. θάν, μ᾿ ζηπὶ ΡΙο αν ζη). Ὦ εσορῖτ ΡΙΙπιος Ρατεητες({Π- 
. ος) (Ρρεείοία ρτοπι(ἤτοης,ίοτε νι παπα Πχουσίδἔα. 
Ἱ το(ωδιεᾶίεΠῄειε, ὃς οοσηΙΠΟΠΕΠΙ Ῥοπί ας πια]! αοείρςε- 
Ἱ. τοηί{εὰ Ππς περατἰοπο]ερίιαταρας Τα απείσιη [1]. 1. Γι 
ἵ «αΡ.12. δε ἰπᾶτα Ρας. 184. γηὰἆο Νὶ ἆπο γατίας (αΠε ετααί. ͵ ἵ Πε. η] 

1.7. Κεσίαςςοἆεχ γεὺα]’ Ρτο γίνετ’. δενειία αῦ Ίος ο ἲ 
Ι {εχτο,τευζαντο, χα] αλλ. 

ή ἵ | 15. Εχεπιρίατ Ρε. ένθετο, χ.ἄβαλον. Π, 
Ὁ 1.17. Κεθίαπῃ εχει Ρρίαι η ητοισιν ο) χώρας. οτιὸ (ο]- 
'. Ῥεπάπιη Ύγητοῖσι λὠρλ 6 μένα], . ᾱ. ξα εοπ/[ [ο ἀῑιμΏο 
ο: ἀεβίηαταπη εταῖ γί {εοτ[ιπῃ Παβίτατεῦτ,Ώεπιρε εχίγα Ἰνου- Π] πα σν. | επι Ώ εἰ. Αιτατης Ἱεσίε, γητοις µ ον χώρα,» ΡΙῖο μή 

ο}. 

η] Ε.1δ. Γάτπεδιας ὃς Ατοτις εἰσαμουτεςο Πιεῖτί εα{α, | 
4ο γειρο νία ο[ὶ ΙΒΥΙ]α Ρας. 172.994.1εσ. ἀείσοι)τος" η 
Υπὰς βετὶ ροῖς[ῖ αγὲν ἐόγπος. | | 1. απερεηη]ι. [ά ε{η οοὰ. οντέγγως. 

ος Ταρ.ιόφ.δ.ρτο οἱ δὲ » [οεἱρευίη τοσίηαν εχεπρ]αστς- 
5 

Ἱ. οτι ηόι. 

1.1 μ] 
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{.ττ. θἰπαϊΗτοι Πε[οιις, γησκουδ’ ὡς υ σγὠ δεδµη- | 
/ . ο . 

μδνοι.- δαπεαατοιη ἡ[ζα ἀς πιατίους ρἱετασε εχ Πε[ο- 
4ο ἀείαιωρῖα. 

τ6.Τ ατπεὈί [δεί , γνως 9ο δὲ  γίνωσκον , ΠΠΟΧ τερὶες 

εοἆεχ., ὃν ζηπ όλοι. ἳ 
17. Αυτατ5 Ἱαρίτ μεμορυσμκέγοι αἱ ματι φωτ . [αησμίπε 

[ήΛΑΛο εο{άπΗηά{Σ: ᾳ Παπ πια τεεερῖα ]εσλίο ποη {11 τ6- 

Πρίεπάα. 
18. 1ά επ] εἰς νεὶ ητὶ δὲ αὐτὰς ηλυθο τή Ὑσουτη, 

21 6ΥΗ ης υἱέή1Η5 [μρεγμεμήέ η. 
ι9.Βερ.σοἆ. χΦὶ βιότοιο δευῶο εξξιλον. δε Ππ. 21 αὐΊ 

Οκάλέασω. 
Ῥ.ιό67.7. Δάπλιις, τέχνας γὲ μὴν εξ- 4ἴταπηςῃ (αρα 

4ος Ιο1ό4.οἶκδο δὲ μδὺ εξήσω]σαν. 
4.Τιτηςῦι5 απποῖαῖ παης ἱσάίοπείη,παγτοίας εἰ) ρόν-- | 

τες ἆ χα γία]ς Ἐληνοίας.»οἆ ρτοῦἑ{ερ.οοάςχ, ϱὐρόντεδ. 
ἄ μη χὰν ἰαξθηπινοίοιο-4-ᾱἱνοπαίπες ἆ πω οηη/ ιδ (πο! 
Ραιρειταϊεπα ὃς τεζΙΠα Ρεπυσίαπα ὰ {6 ἀερεί]ετο οορί- 
τῶηῖ, νατίας ατ{ος{πεποΓύητ, ααο [οπία ΤΠεοσηίς ἀχίς, 

οφ / 5/ τα, -. 

μητέρ ᾱ μη χαλίίω ἐλαβον{α δίχφλα φιλΒν τες» ΜΑΙγεη» 

149βΙά2Α Αερερεγ 9.144 ΑΤΡΑΠΕ. 
/ . 

12.Ε.ερ.σο.µ6µΗγο τες ἐτεγγγώοντο-αϊ οοΠΙτΑ πιετεῖ [α- 
σε». 

14. Ιάεσι ἀλφησὴ ρες: νι Ρροῖςαῦ ἀλφέω. Ηε[οάις, 

σήμα, δράσιν ἀλφῃηςῃσιν. Ικαϊίο 1α5 ποπιἰπίς ου 
{εφ μίεας, ροτίας ΕΙ ε[ιοά{ αὐϊ αἰτοίαεροετα [εποµα Πε, 
α μάτι ΙΟΥ] Εατούσίπ ατσαἰτ,ίῃ ατα ΥΟί ρτίοῖες εἀ[τῖο- 
που φασὶν Ἡαῦοπτ, φρε σὶγ τερο/[αἱπι5 νΥε[ἠσία ο ἀῑς[ς 
Βινς χαί [οσμεί, φρασὲν Ρτᾶ {ε Εετεπτίς. Αι ΤΗίΠεΡις 
ἀαρ]ίοεια εχίοπεπ ρεοροπίε,ο Τ] ὁ φύσιν ἀχω μονά. 
ΑΜΜΟ ον Ι 1 » πο ' « 
ὦ γό ἂχοινε]φύσι, ο“ ευχύ µονα ὅ, δεο. εχρ]ἰεατίο-- 

. ε δι, / ο ΄ | ΏΕΠΙ αάαῑτ, ο τι Ψ δέποτε οναμηχανία, σου χα) αροι. 
η. Νοβτα ἵαπ1ΕΏ Ρζορε ὰ Υετα αΌε[[ο ν]άετατ.οςὰ δὲ Πα 
ἱερί ροτετίτ 1ειαϊ (ταπ{ρο/[τίοπο Εαόα. ο «Ἡι ἀκύμαντον 

ψόου ϱ) Φρεσιν ἐζχου» φαί Ιπ ρεέχοτο [εάαίυπα, πος εἴξ, 
Ριᾶ «πιέπα, αδι σοπ/(ζαηίεΙ ὃς {οἱοττοπι αππλ Πω Φε- 
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σαπῖ. ὀγηοίς, Ω] ο) πάση» ἡλικίας ἔλεων χὰὴ ἀχύμαν- 
του ὁ ψυχ1ο ἐτήρησου τίὸ λ]9θεσιν. 
1. κεριας οοἆ.νῖ δε ρτίοτε εἀἰτίοπςς, ἆ πλησον.Ἡς- 

{1οάμς τειτία αιατῖς ἱοιπίηςς ἃ πλάσ'ή6 ποπιῖμαϊ Πίο 
αἰία ορἰτίιοτα. 

ἱαό. Απτατας]οσίτησαν. μῶς δ ἐμόλον] ὑπὸ. 
Γ.12. Ἐκοπιρ]αττες, αὐδροχιτὰσία| τα λεγεμα], εί 

μηνα λα. 

Ῥασ168ις. δεεῖρεϊ Πδείοοὸ οἳ. δα ῄπε.ΔιΙ- | Ριόδ. δοεῖρεῖ Μουρ οἳ, Έασπεῦης γὰρ τς Λα 
ΤΑ[15. γρ δὴ. 

: , ϱ ο φ 4 12.Βερίις οΟ4ΕΧ, «πο,ήσεν» οἱςΟὅχ ἀγαθὸν. Αιταιις, 
6 λ 

' ποίησε; χα) να χάχΧλο). 
14.Ρτο ζὺ ζουν (οτἱξἆ η ε[ῖ εὖ ρου.ν εἱ Φεὸς οἴΕΠιοπο- 

ϱ]αδαι, νι αηποιϊαήε ΤΙτηεθις, ΕΕ ἵπ εοἀ επι νετία 
’ Ἔπονὄντο [αι βάς [οἱρτοταπα ο σπα, ὃς Πο εἴατ ρασ]- 
. πα ριαοεἀσητί. ἹπιρτεΠί Ἡαδεπτ επενοσντο. απο ἵτα 
' εοτσίι Τωτπεβις, πολλὰ πένουτο. 

-- 

16. Όπιπες μιαρῶς. Εοτιὲ µιαροῖ δν. 
21. ΓατπεὈί δες ἱῃ οτα Ἰλαῦοτ, {ιό δν οίγ- 
24.1 εο ἆσπι ἵτα (οτἱβίτας ἐὶς ναγ[ας, σοὶ δῶχ, εν ρίζη- 

σιν ἀδιψήτοισι τεθηλὸς, ναἱ τεβήλη. ΑΙ] ἱεσυπι {ν΄ Ρίο 
᾿ πι. Ψἱάς ρασ.175. ὃς 149. Υυδἱ Πὶς νετ[ας τορετίτατ. Όο- | 
ἀ5χ ὁ Γεσία Οἱ μοτίιεσα Πεμ «οἴτςΚχίοης Πο ]άα οτωπία 

᾿ πε ἁῑε, σοῖ δὲ ὢχν ον ρίζης γεάδιψήτοιοτεγηλοὶς δη- 
΄.Θ9.ΤΕΟΥ χέλομα| δῶμι ἄφγιτον ἀσχήσοιοσι) θάστα Πτεῖαε ! ὠ 
άἰοιλῆϊ ποιήσής τίω χάδωτὸν ΟΛ ζύλων ἀσήσί]ων, Εαωες 
ΑΤζΑ7Σ εν ἐς ΡΗΙΥΕΔΗΗ Ἠοη οὔποχιῷ » φἁα]ία ([αΏτπον Πτίςη- 

: τα, {εα ας ααπα ΠΟΠ Ιπχδ{δ επεῖα. 
/ ἲ τγαα λ 8 | Ῥ.ιτ] 2. }.ςοἆτερ.µέρα.Τ πιπεῦ5 ,) μέρα χφὶ δὴ 

ΚΟΛΠΟ". 
4. Υειις εοἀεχτερίᾳ δἱΡ]οιΏεςᾶ,ε γωγεοὸ ὢν σὺ. 
5. Π μίας αηἰσηλατίς αμαἰταρ]ίσεπι οχριἰοδῖίοπεία ἂξ- 

{ειᾶ. Ῥείπιιις οίπΠίαπῃ 1.,οο (μα υί 15 { {]ιο[ής πι σευτα 
᾿ Ῥαταςε]{1 ας νίτα Ίοησα αρ. 5. δε {π 110. ἆε αχγ[εεε]ίς πο- 
ΠΕΠ αρστνικὸν Ρυ]ο]τὲ «οΏφειετο (οη ρε :ααῑα 4Η ΔΙΙΟΣ 

εομίέαι ΙγΙαῦ15, απατυπ1 ρείπιᾳ τες Ὀἶπας οοΏΕΙΠς 1! [{- 
Π] μὴ] 
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τείας, 4 ηαΓία τεγῃας, ἵζα ντίΏ νηὶµετίαπα Πηϊ Πο Ισίη εἷς- 
σηπεηῖα, Ε. απ] δις πατάς {απτ νοςαίες, απἰποιε π]υ(α: 
ρισν γα πετης γειὸ αυἱ Πρμίβσατις, ἐχατογτάδες! 
δὲ, ὄχτω 14) δέ τοῖς δκάδας, ἰὰ εἴε, Ὀἱς εεπτυπα ὃς 
οδίες, αἴηυε τες ττίρ 5 ἀεςλάϊριας σοπείπετης: οοά εβ 
που]ες αἰας οὐίςς άεσεπι,η πο ε[{οεπτηπι (ερτμασίη-. 
τα, νετοῖας πυπιστὰς αῖςςεἶσχ. Πὶς ΠΠ ςΤ15 εκρτίποίταε 
εληλπι ὰ ααίπο ο ης, { ελί» αιια τερ]ἰσαιας πεπη-, 
Ρο γ. (εππαὶ ταπτὺια (αιπρίεεί. ἴναπι αΠιηνριίς ρ, σι 
δν (αΏτΙΠ ἆσπι ο βεν Ἡς αριιὰἀ σιαςος, Ουοά νσ- 

τὸ (αδἰαπσίτας σα) τ επ] εὶ τερετίτίο Ρε]οτίς{απῃ- | 
1η5., Ναια Τ. Πσηίῄσατ οςς. δζ έσ(οὸ ({αα ἆἲ θσχα δες). | 
Ίχχ. ἵτα Π]ς, 5εά 1 {ο]τίο Ρ]α πὸ {απατισα ε{ζ. Α/εετα εἰξ; 
Ρ.Μοτε]Η1, α γΗ]εποπΊεΠ ἀγέκΦῶγοό «ο απίρηλατε {-) 
σαἱβοα:οοπτίπετ εΠΙΠΙ ΏΠΠΙΣΤΗΙ 69ό ,ἶτα ντ γηίτας 11] 
ταπτὺτη ἀσ[τ. Τοιις επίπι παΠηστιῖ5. { ὃ εεπῖοπα]]σαά 
ἀεπατίος, ὰ ἀεπατ]]ο αἃ Ππιρ]ίςες Ρτοςε-ο 15 Πατ, οοπεῇ-, 
ποιΗΓ 1697. Ναι ρηπιὸ {μπε Ὀἱς οὔἳο ες ΠῖεπαΗ], αι 
{απειόοο: ἀείπάε (Πῖ έετ ἴεες ἀεεαάες,1ὰ εξ 9ο. Ἠ]ή-, 
ηὸ χεβαπε {ερτεπη πιοπαἆς» {ες νηίζατεδ, οί ΠΗΗΥΟΕΕΙ 
σο]{εξεί εβιοϊαπ{ιό97. 5οἰωεῖο Ίο ποη αΌείεί ]οπσὲ, 
πιοςὸ Οταπιπιαίοἱ γοςςπη {]]απῃ τοἰίετατε γε]]εητ, Τ ος- 
τί ε{ξ [οαηπίς Απτατί.15 αἲὈιτατυ ἀεποτατΙποπιεη θρὸσ! 
σωτήρ» θεμα [γμάέοΥ, αιοά ετἶαπα ἵ αςτοβ]ςμ]άς η/[Ιά | 
Παδοτατ. Ηος «οπτίπετυτ ΏΜΠΙΕΤΙ5 1792. δὲ νῖ αηίσπιᾶ; 
εοπιεηίαξ,ρίο σιο γ ἐσ]ὰ,ἱεσίεσιυ δι ]ὰ να ἆμο, Υ εἰ. 
σι δυο5{μ, 12 ἀμοβηδ. 9εὰ πεο Πειά νίὰετας α πα ἀτατς, | 
απίᾳ «ομ/ξας εκ ἀμαδας νοσίθι5,πεαυε το πο Ιτασ {οχ- | 
εας {πταόξας, Όμπατεα εῇ Τοἰαππίς Βσευ ή], υτ Ηαπτάηρις { 
{η νατίίς ἱεδοπίσ ης τεξεττ. Πίο αἰίτες «οἰΗρίτ τατίοΏ Πα 
πυπηοτί ᾳαὰ μι {μροτίοτςς., τα ηἰμαίσαπη, υτ Ππῖ Ρἱς οξχο 
Πεσαϊοπταἆ ες, τά ε[ξ εεπτατία [εἆοσἶπα: τεῖ τος ἀςςαά ες, 
ἱἆ ε[,ποπασίπτα,δὲ οι (εριεπι,ῖά «β νὶσὶητί νΏ πο: {απ1-. 
Πα [οΐα17ιτ. Ἱναπι δέ {εριοπατίυπι εχἠΕπιαι τΕ{ρΗΙζἆπ- 
ἀμπι, Παπ {μπαηχαπι ἴπ {ο σοηΡ]ςέξΙΤΙΙ ΠΟΠΊΕΠ φαοσ- 

ο πο ναι υπ σον πο ο -- ιο. πο ο ο ο. 
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Φόρος.Τ{ [οἱαιῖο ΡιΦβεττιτ ρτ]οτί αὖ 1οας[.Οαπείατίο, 
Πο. 6. ερἰ(ἑοἶατιπῃ, 5εὰ ἀῑαίεδας ια Φαοσφόρος ΡΙα 
φωσφόρος ἀἰοίτασ, πο νἱάετι οἱ ογ]]α ΕίΠε ἔαπι]]ἱαείς. 

η τ8Πἵ α[{]ναΏ αἰίιιά Τ) εἰποπιςη αηίραιαιί Παὶς Ωιο {15 
εοηστιαζ. 

Ππα7. Γασπεδας επιοῃ ἆαταϊ {η {αο ᾖρτο ἡιίς δε ῥασί- 
η {ο αοη{{ ἄσελησοχορο:Ώοῦ ταπιεη(νῖ στοά ο)Ιπηρτο” 
ῦατο νυ]σατί ἄ σπιςυ χορο(- ς ομΠἴ 4Ηἴσπι ἀ πισυ χθρΟΙ» νι 
Ασαϊις οχρ]ουίτ » εογε ΜηεΥε(μέ, Φ1α/Ι αὓ ἄπισος ὃε 
χέαο,γΏᾶς Τ.ΗἱΠΟΤΙΠΙ «ΟΙ ἀεάυ έχασα πει. Εσοτεᾶίις 
γετῖΙ ρο[ῇς ατὈίττος ΡΥοσόΜΟ µε σεγήΣεη ἐπεγεάμίνε., δε ἵπι 
ἄσπιφος α’θΝε χόρθς. φμοἆ (ἰεπο, Ηε(γε]ίο, ὃς δαἱάα 
γέον βλάσηµανποµείννα σεγγ|εη {Πση]ῇῃσαϊ τ[ο] μἱ, Αταιιο 
Ρτο [ιας ἱπτεερτειαίίοης Εαςῖς Ημηί]19 ἀῑάξίο ν (ωτρατα Π0. 
δ. ρᾳΡ. 176. ἀπιςοφ υλοι » ζε Γπεγεάμία, αὓ ἅππισος ὃξ 
Φυλον. 

29. ΛπτΑτης ΡτοΡαῖ εξαπατᾶ οὐε. 
2).ΤΠΠεΡιΙ5 γΐιὸ Ρίο γα] ων: [εὰ [οἷει οἱ δγ]ία ἁἱρίι- 

τποησιπι 4Πτο γοςβίαῖη οτία(α {π πιεεία ἀἰδίοιεςος- 
τρείς. 

Ραρ.172.. Αυτατις [ο θίε Ύρειςο ο» Υτ]οςι1ς ἆς Μ εΠῖα 
ἱπτε]]ίσατις, χβλσο 6 εΏἰ{ 4ΠΙΠΙΦΙΟ ΠΊΟΣΟ Ρε ει, ΠΟΙ 

«Ρεξ, (οηθί {ο ίταπα ἐπφ]είο ποδὈί5 ε{ξ αοτο[εἰςΠίς 5ἱΟγ|- 
Ππα 1 γετὴπι οΓἶαΠ1 ΥΡΊΟΟΥ ὰ ποηπα]ήα νοςίτατπα Εί[[α 
ἀοσει Ι,αζταητίας [Ότο 4. σαρ.7. 6, βμο οη ΡΥοΡΥΙ 10-- 
“16η εἰἁ, [δά ρα Γ10 ῥο[εβαοε 6’ γεζηι : ες 6Η 1414) γόρες 

{ου αγρεμαδαηΕ. δε εχῥοπεράα εἲξ ΡΗ45 ΠΟΠ γάΓίο βῥγορεεν 
25 ηογά {1 ΕΥΥΟΥΕΗΣ ἆ1ὲ 67 ΗΗΥΗΑΙΑ ΓΑ [Γεγά ο γ(Ίνν [οἱεπρ 
εεγο,σσ-ς, 

2, Λπτατις ]εσίξ,πολλων, ὃξ νετία {εαιεβεί λεοε Υεὶ 

{λαος. | 
ϱ.[ἆετη Ρῖο αὐ δρῶν υυ]ι ἀδρὸς, Υεἱ αρθίω , ης, 

Λι Ραρ. 170. ὃς 190. ος γετ[ὰ τερειίζο ἀπγειρεσίων ο] 
θρώπω». 
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112. Ὑ εἴὰς οο ἆοχ Εἱ51ἱοιβεσα τεσία χαχόγ] ἀθεμί- 

ςὍι τον. 
|.12.Ου]ἆ {1 ]αροτοιπί 6 σιος βίοποςἳ πἰ]ε 1 ται ἕ πημτο. 
16. Ρεάς τπτ] ασ {ις ουται Τυτηεβας: παλ αὐ πε 

αία Υοἱ πα λιτοισιν α) ία χε.Πἰαά εοπβεπιατας εχςο- ΄ 
ἀίςε Γερίο αὐθίς ἱπῖοΓ[είομτε 

18. Πσαο ποτατ Τ ύτηεδις αἱδιὼ ΑΕ {4 μΆπφ πι δεπςε 

ε[ῖ α)δο ζω. 
19. αρπαγὶ μοίτε (ο δίε Ατατας: ἁρπαλέοιτε Τυς- 

πεις, ΙΠΕΙα 0. 9. γπάςο μας έεις αἆ νετΌ πι εχριε[ία 
{υπιεσίτυς ἀσσισίμσιτυ θο7Υοι Ρ3Ρ.376. 

22 τά τις Ατατις τεσίας |ερίακρίττατασ ευ ρέασιλόγοι 
{η Πά(αταπὶ Γ6ρείτΟΓος. Δι {πίτα ]οςο ἶαπι ἀῑέξο λα ωδ σ-. 
σι λο: ηρις δύσφημα χὲ ογτεο" 

22. .εο.ςοἆ. οργὴν ὃς :αμοά ἁοάίβιπηί νἰτὶ [αρε [αιι- 
ἀαεῖ Τωπποὺις ὃς Ατατις 4ποσιεαρρτοῦαπε. 

24.14 ετη «ο 4.εχρτε[[ὸ (α.ρδὺ ΥΙΟΥ. 
Ῥασ.175.1. Ἱναςει 1[ίτο 6ἑπῖο ὲ ρ]ωσίδις α[ΐς ]οοῖς ε[ε 

οοπία τοάπατας.Ρείπιας νει(ας ο[ξ εχἰπίτίο ][ί.7. ραρ48. 
(εᾳπεπτες φπίπαυς ὲ 19.2.Ρᾳ6. 148. {ερύμιις ὁ 9.2. 
Ράσ. 190. γη εσίαχα5 ο(ῃ ρ{οχἰμαῖς αλα 1ο ἱ{ετι1πῃ ὁ {6- 
ΡΕποί ἰπ/τ]ο.Ε ἀῑδεοτιπι {οεοίυη «οἱ]αιίοια ἁἰ[οίπιεν 
Ππσι[οτα!η Ιεέχος ἀῑ[σες, παπο νατἱεταϊοπ ὁ Τασπεδί 
Πιο ὃς Αυταιί Ιεδοπίδαν Ἰπάίσαθα. γοιία 2. χαλγίσὴν 
γεἰ χαρνίζη- ν. πι νο ο- ῥίζμε]ο) ἁν. ν.4. 
αὐτο Ώρεμνοι ἄῑσοι η δὲ ϱ) (ν εἰ {η κοὸ ν) νυκτὶ γένοισ-γε, 
νε] γόνοθε.Υ. δ. αὐτάνδρύςτε πόλεις: 

Ι.1. Πίο εππα {ση εωτίδιας απ φποτ ερίειςἀπ{εῖο Π8. Τι 
Ῥασ.ι76.1. Εερίυπα εχεπιρ]ας, τοῖσι δὲ ε)ἰ. 
6.Τωτπεδα5 Ἴσω}. Αιτατς οσἱπιαᾶο εχΙΓΕΠΙΙΠι 

Αλίὰς γετσύίπι πι τα {Π βήσω. 
5. ει 6 πλάσι.  ρις εεδρς σοἆσχ.ε[ς οολώόῥλς .Αυα- 

ἵας Ρτίοτες εἀἰτ,είο πλάγιον. Αἲ Πῖς οχρτείΠπαας επιεΠ- 
ἁδιίοπετ Τετ εὈ!. 

14. υτατας ἱερίτ ἀαρ]έοί λλ«ἐλλύοντο. πια] «σο εξε- 
λίοτο ος πιαμίτςσ αλ οἱ μὰλυ ων ΑιΤυτῃ. Θεώ μᾶ Ὕ 

4 
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4ο . 9/ ον ο χα] «δὲ Λυτατας (πα εες {η [οα1.νοτ[α,ς κτε μυχῶν. 

-αδ. Κερ. εοἆςχ, δὲ αὐζαρ τ΄ Ὀηπγήχεται. 
2. Ιάετη βλίω (δὲ γηρέως δω. Γυτηεῦας, βῳλή- 

συ ἐδυ δὲ τε νηρέος ἀδδίω, νε]ωδης, ἄγνη Ὀ ίδιος» 
ὑδωρ. Απταιας {ο ἰητοσρτσίαξΗΣ, 1η «ΤΗΥ Λίο ΗΠ(ἱὴ) , ος 
φετος Ώεο [γσογη[ε, [ωῥ[ΕΙεγΑΕ Αν/εα Λεγεμο, Ρομά 
αλ γ ή [ηάμμο. 
Ῥ,ισο.1.νει.ςο ἆ. τεχ, ἔοττε τείχους. 
4. Αιτατας ]εσίτ µορῶγ µιόρον  [ΥΕΗΓΗΣ ΑΡΥΡΟΙΗ, {εά η]. 

Ρα] παταπἆαπι επίε, {1 μῶρο) Ρίο ἐ µµιορεν ἀοερίατις, 
ϱοπεἱρίε νι]οε νηά(η ες Πποτῖεπ] ρτᾶ ὁειι]ἰς γίὰσχςτ. 

7. Υεῖ. 604. τοτε διελὼν. νΥπὰς Τ υζΏεδις βαςῖς, τοτε / »/ 
δει ἐλο/» νε]α] ὀλο)' 

10. [οτίος χελίίω.8 εοἆ,τερ.δς νετ[υ {εααεπτε εἷ-πο]ε- 
Αιτατις, εἰ ποθιγοὺ ο φα/γετ ᾿Πησερεὴ, ἰὰ ε{ε, Ἐτπφαι - | τ ᾗ ἡ | ψέ ἔόε Γεν [οἶμέα ΑΡραγεᾶ;. Ἱπ ριασεὰς νέτα φερεη» [ι |άα. η Ρ πι γοτ(α 
ποῖαϊ Έυσπερας ὄφροι γω χα) ο). 

19.6ἱέτε ἀεςβ ἱπ οοἆ ες. ΑὐΙαΤ15 Ρίο «ο (αδ/[1τι]τ ’ 

τοτε. 
Ὡ / 21, Κεσ.εοἆ,τάχος ὑπεξέπεμψο. Τάτπεδις ως τοι - 3 ιά « / ν 

λθοέξω πε μῦτεν, ο δὲ » .. ν 
Ραρ.ιδο.1. ἐπε μφνε- τας, τᾗ [μ)ήΗη. Ε άἰῑοηες 

'. «Φτεια ὃς ΠΌτὶ (οπ{ρεί αππέμἀνε,εὔλάμ/[. 

-α 

Ηις γετ[ας οοπιροῄτις εΒ α Ππίταίοῃ Π α[τοτίις ἵῃ- 
Ελ δι. αῤγα]ηο φρυγίης πολυδωκρύτοιο χελαμηο. 

1ο. μα] μας Πλείτάα Απτατιι5 πας {εσίρεύτα µαθσύο Ρίο 
µαρσυάο: ΙΤΠΕΡ. ἀείεῖο, ερἰεπετο μεγα λα ερίεμαρ. 
σύν οππεφύαα, νεἰἐμπεφύασι.τεβ. εοὰ.Ἄαδοι πεφυ- 

σι 
λαο [0 ταῖς πεφιληδνε. δζ {εα. νετία σι 

τε δα μ..Ρσῖοτες εζ1τ.τε χα) .οοἆ.τεσ.χαί τε. Τατη εὐ. δε. 
"32.0 οἆ,[εσ.α σας θα/ρσήσοις Όσο γῆς. ΤΗΤΠΕΡΙ5 
ἕζ Αιτατιις η ἈΥ Ὅποθα ρσήσαις ἐπ γῆ 65 οχι Γ2ΥΥΑΗΗ 
εοη/άρηΕ{οΥ [1ζέμαι νε] ης ἀππεθάρσησεν, ὅςς, νε] Ὑποθαρσή-- 

΄ σοις ἀνπείοη. ἴτα ααἁοπι γυἱτί ἀ ο έξι 1 ποὶ επι επάαΓυης, ααί 
᾿ νιάεῦααῖ γοςδτη ας Πἀ σται]; ας ποἨ Υηἰςητη {οἱ μπι γοι- 
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Ῥωπα, {εἆ ἵπτορες νετ(ας ἀέεταε, αἱ εχ ἀμοῦας οοάἰεἷ- 
δις (οπἱριίκτερίπα ὃς Ε. Ῥ]ἶνας] {η µαης εἀἰίοπεπα Ώ ης 
τεςερτι ε{ῖ, 

Ῥασ.182.2. εεέμο μη δὴ σν’ υΆ ΜΗ εοπορ]ε[[οί [οἱ 1 υπάν. 
Ιπαἴσα Εαὶε ρες αΏπάπα Ίος, νεττααἰτ Μ οίες: (εά αὖα- 
ἀτασίητα ἀῑςς εοπιρ]ειίεἶω αφ μἱς: Τοτίάεπα επίπι ῑςς 
Ρ]υ]{[[ε {επι Μο{ες τταά(τ. Νες τείεῖε αι οὰ οἱ δγ]]α αᾱ- 
ἀῑτνΏπα αἆ αμαἀΓασίητα, Μοίες επίπ {εςιτας ε{ξ Ώιι- 
1ΠΕΓΗΠα 4 Ιαὀταταπαι Πο εὖὐπη αρ εἴ άσιη ἁῑοῖτ ΑΌτα- 
παϊημς, αηῖο «οΏεερίὔτη Ἱ[αασ επι {ο οοπτεπατίατη ες, 
οἶππ ε[[εί Υ11ο αΠΠΟ παίπας,(οἆ {αάίσεηί αλ]. Πας αΏπο- 
ταταῖ οἰίπι Οα[α]ίο. 

Ρασ.152.4.Υ εἴετες εἀ[ίοπες δξ εοάϊΐςεδ, «γθ' ἄχοιπίό 
πο [τα επιεπάα[]ο ποπ |οηφὸ ίεσεα/τ,. Τχπεδις ρτοῦας 
ϱ) θα, βροτοῖς, Αασαευς Φθάδὲ τισ. ο 

(οἆ-τερ.μεμεληκὀνα. Αμταίς πεφιλη μᾶν η εν. 
το.Τ υσπεδις απποῖαϊ παης Ιοίοποίῃ, κλυδῶνιοει- 

͵ 4 4 / 
σου πο σή σαυ «9 δὀιέρεασιῃ. ώς ] 

1, Αµτατι5, 0 μονύμφοις αἰγὰ παθόσου, στάαβα[α.. 
ας 3 12. Μαπι[οξίρε.τεβ.αρ τι δὲ ὁ9 γήσω πολυσν. Αιιατις 

Ιεσίτ αὖ θι δὲ ἔπανθήσου ἔσ-αι πολ. (εἀτεόιιας (αεσῖϊ, αδ- 
! » , »/ ὁ Ν 

πιδὸ αγήσῳ Τεοσα) πολυποίχιλοκα)θος : Ἀϊμπε νετο Ρκ- 
ια ζο κο Αγορα [ογοα [ε[ίε :νῖ αμςῖοἳ Πυίὰς - 

Ὀσίπιοτε (1ο Ὀἱρ]ίασαπι Π[ξοτίααι ΕΧΡΙΙΠΙΕΩΣ αἆ Ῥ{α]πι. 
χ]ἰγ. ὃς Ε{αγα ςαρ.ῖν.Γε[ρεχετίτ. [ἀ φιιο γοῖο εχρ]σαυῖς Ἰ 
Γαάαπας µρτο 4«ο8Ρ.12.Πἱ5 Υειθίς: Ε ΡΑμιάν 4οη1ο ΟΡ: 
[1ης 603ΕΥΑ ΓΗ 1 [εομράμη, εα’Ρε, 6’ Με Ραμιά, «’’ αμ 
ΡΥΟΡΡεΓΩ αΠΠΗΡΟΙΑΜΕΥΗΗΗ. «{ρυά Ε/Α» τα [ΗΡΙΗΗΙ ο, ΕΕ 
ο 11114 οἷμε γκάμα Πες, στ’ φµ εκµηςεί ΡΥ/ΗΡάΥΣ {1 1ά ΠΛ 65 νΗΑ. 
ΕΜ ζεηίον φεγαΡωηε, 67’ εΗ γε(Η}εε οἱ 1 οΠοΥϱ. ΕΕ Αἶλο [οσο 
Εκιεῖ νέγρα ἐἰεγαάεεε Ἱε[[ε, 67’ ᾗου ἄε γαδέεε εἶο Α[επάες» 6" γε 
ζμε[εεί Ὃ ομής [ρήγΗ ο τε, ὀρηεηο [ΑΡιεηίια σσ’ ΙηΠεἰεἶέμεν 
γε ωπ[Ιή 67’ [ουμάνηρ, ινα (αερα «’ Ριεία( σσ’ 
γέζιμε ϱ, [μφεν πο ΓΗΟΥΗ 24. 1 ε[[ε «Η/ ο ιζη, ας. 



ΙΝ ΟΕΑΟς, 5ΙΒΥΙ1. 1 
Ῥαμιά, ον 4 γαάορ [ζεη/(Υ ΩΣ ε[[ο [ογοη Ρ'αἶοω η» οδὲ, οµήΑ 
(ῶ)εεγῖο ιο γα οη: 
κ 2Λ/ .-] η, αθήσή δὲ αἲ θος χοιθα ρό). 

Γ.ερίτιτ απζοπι ίο Ίοευμς {π ρεπείρίο Πδηί {εχεῖ; 
ἱπίτα, 

12.1µα ἱερίεις Ἠ]ς νοτ[ας {π νίτοφιε «οἆϊσει (οεἱρτο, 
πῖ( αμοἆ γβόνος (οπἱοίτατ,Τ ασ εβ ας επεπἆατ, ὧν συχὴέ 
συκον δὲ Ὑβόγου βασιλήί ου αβγίω σχηπροφόρος 
δὲ ἐξ. Αιτατς,ϱ) συχή συκῇ. µέσοτω δὲ χβόνῳ βα- 
σιλείαρ σχ.η΄]ροφόρον δὲ χεται. γε] µέσουτος δὲ Ὑρύ- 
γος [βασιλγηος σχηρ. γι Ριίας ΙΠΕΙΏΡΕΙΠΙ ας γδεί- 
ἴαιο {ασια Ππτε]σατυς, 4 αεπιαάπιοάμτη ἰῃ «4ἱο- 
ἀσπι Ατζοτε]ίς ἀῑέϊο. Όλο Ἐπὂγγη γήρασχἀν, σῦχοΥ 
δὲ σύχῳ : Ῥοίΐειίας ἆς τερα! Ἱπρετίο ΟΗτίβή, 
Ἑαπεοποτις, ααεπιαἁπιοάσπι δε Οαβα]ίο, ἆῑος ποι]- 
ε]ος γοιίας ἵα γπµΤη σααὸ πιαπομπι σοἰμίῇςο ατδί- 
ἱταῦτάσ: οπίδις γε Ίάδεῃς αΠεπτίος, ἴτα Π1οΓΙῃι «ΟΠ 
1εόζητας ΠΟΠ ΊΠΡρΙΟΡο : αμ απα σπα Ἰεμῖοτί πωπτατίο- 
πο ]ερὶ ροβῖε, µεσασ δὲ Κρόνου βασιλή ου αῇ- 
χίω, σκηῶτδοφόρον β)ἑἕὰ εἰηιίτατα αμἱά σπα (ΓαΠΊπ)α- 
εἱοί5 νετδ! εοπτηστίοπε ὃς Πσαἱβεατίοης» (εἆ δΙγΙΠΙ. 
πο Εμτοσί οοπἀάοπαπάα, γί ἂς τεσηί ἀῑμί[οιις πῖεί σᾳ-- 
εὔσωσα Τ{ταπεπα ὅς Ιαρετᾶπι ἔαύτα , 8η πο εΟΤΗΠΙἶσπι 
ἀς ἱπιροτί] ρτἰπείραει τάΠάεΙἩ Φ4{ΗΤΠΟ ςοΙπΙπηί Ώςο- 

 αΕΠῃ [επτεησία ἀε]ατο «οπτεηΓίοῃο γετοα Ί[ία αςοἰρίαῃ- 
τας. Ός Π]ίς εἶρις επίπι ροτίμςἰοσυπα οχρ[ἰςιιεξίπι εχ 
ΒΗτου]α [ηέτα Ρᾳσ.224.οοΡρίο[ὲ ἆς[οείρτ, 4 παπα, γε Ται- 

: πεδις απηοτα(,νεἰ ἀε]οις,Ρ]μίοης,δεΝεριαπο:νε| ἆς 
| ΝΝοξ ας, αποτᾶπ] τε]ἰσίο ἃζ τεσηνπη αὖ Ολτίβυπῃ γἱ- 
δυΐτ: γεὶ ἀεηίαιιε ἂς τΗρας τεσηϊς ΑΠγτίοσαπι, Ῥεε[α.. 

΄ ευπι,ὃς Μαοεάοπ παπί αίς πηα]1ε ἆ ε εεἶδ ας Ε [ές ἵπτες- 
Ρτετα{, απί ρο[ξ Αἀπίαπαπα Ππιρειατοτοπι αὀγυρόκρα- 

νου ἔμε πολιόκραγον τοβπατισί ἀἴσιπεις Ρας μα 2ον. ὅς 
567. 



1ὸ Ι10ΑΧΝ. ΟΡΕΞΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 
Α ια . . ” { . ν 15. λπσατυς οοτβ]εμοίρος αουμοιφησονται» ῥαΠεΗ- 

{μγ. Β εεερῖα ]εξείο ρο/[ετ τα εχρ]ἰσαι!,, αὐοά {ρίας ρατ- 
σας [ή ατί, (αρ]αατῖ, σπα ν]έχασί [πε νε ἁῑπτλας ἱποροτίο 
Ρτα ης. 

το] επι πολλή σι ΡΙΟ απολλοῖσι: δε γεια ρτοχίπιο 
Τασηεβιῖς, οἳ δὸ τότ' εὐθαυτΎρες ἀγήραιοι Υεἱ τὅθ᾽ ηγη- 
τη ρές, ὃζς.ἘτΠιοΣ, νό υο νὀστω). ; 

12. Αυτατις 9γήζονβ ὧν σνῳ», φπεπαάπιοάσπι Ἡς- 
{1οἆ ας Ύγησκουδ ὡς ὑσγῳ δε μηρΆνοι-Ετ (αείπα τς δὲ ᾱ- 
χέρόντου, εκ ποτί5 ΤυτηςοΡ1. 

24. ΜαΠΙΕΤ.ΤΕΡ. μα χάρὼν παϊδες Ἡ σου. 
Ῥαρ. 184. 1.54Ραοἵῃ Ποππςη Περτα τη ε[ε, δὲ βρηίβ- 

εαῖ εχειείτης.Υ οσατΙ{ αὐῖεπι Όσιας εχετοΙταυΠῃ, α ια τα 
ἀῑσας,αιπιήροτεης,ααε Ρε]ροτεμς:σιιὸ ἆ οπιηίδες (ους 
ν{ααπῃ {απτ) τεὈις τη α παπι ται δαςνταιαΓ. Πας (α- 
Πα]ίο. 
6.Τωτπεβις, όμοιο δὲ τυ"ποις.Υετ.[εα.εοἆ,τερ.φιίω. 

Αιποϊυς φυης. 
18. Οοἀοχ{ἆσπα , χα εἴς ἅλα β8) θεα. 
19.ΤΠΕΡΙΙ5 ὃς Αὐτατής 7θαγε σι α ἀης » ῥο1μ ζην αἰ- 

Ρε 1017. δεἆ γ]άετατ εαἀ επα [1βεσίατε πραχέσν αχ- 
πουις ἀῑχ][τε αιᾶ ση χέεο αι ΠΡ... Ρᾷς.279. 

21. ζοἆ,τες. δὴ τύτετὸ μεγάλ. 

22.Πος απηὶσπηαῖςε ΠσπὶβεβϊίΠΟΠΠΕΠ Τησες {ετματοτῖς 
ποβτί, οποἆ οοπ/[αϊ εχ αμαϊπος γοςα]ίθις Πτετίς . ὃς 
ἁμαδιις οοπ(οπαπείδι15: αμα Πεοτα ἵη Πησια Ο{αζα εΠι- 
ό πι δ98.ΠΔΙΩ 

γα]ει 7 
49ο 

| ] 209 - 
4οἵ μπι τατίο εο]]]σίε 865. 

πι / 3 ας 
Ύοςᾶί 2Π{ΕΙΏ ὁ Φωγα, οοπ{οπαΏῖες., ἠἰτετῖς ἰΠ φωνήεντα 
δί αἱ φωνὰ ἀῑπίβς,Ο ο ἆ ααῖσπι Υειτο, Δ νρεα]ευ ἀμες, τι 

ο ς ο 9Ύ δα 



ΙΝ 6ΙΒΙΙΙ. ΟΛ Λο, [9 
(1αςο εβ {η Ππε νο(ις, τας α θώνα, ὃν αὐτῷ. σρᾷ ης-- 
οἩς γει[ις{ατίο εοπ/ία:, ης πε {οπίςη{ία. Ίαφις γδί ο 
ὃν Ιεσεπά παπα ο [ὲ δν, ἱῃ αὐα {απὲ Εαεἰ{{ς Εε]αρίας, ααοά 
Ἱπ[ετίος ρατς µτοτᾶ δε λπαμ(αρετίοτς πα]ία,Πσαταπ ᾖ]α- 
Ῥει Ητετα οἱ[αρειίοι ἱτοπη,αίρε Γρίπευς:πισοσἷα ρασςαμ]- 
ἴθμ] Πίτειαο, ο πία στας[]{ουί τταόλιι εαἱαΠι] εΧΒΙαΤΙΙΣ, ξασ]]ς Ροταίτ οκο]είοστο, Πάτετα απτετη νὺ, αια]ἰς π βῃς (οεἷδ] 
{οἷει ν, Εαεῖ]ς οχ υ Εαέτα ε[. (αδίσέλα η βα ΡάΙΓΕΠη ῥρτίο- 
Γοπ1 Πίησα, ὃχ ἀε]ετα αρο(τορλις, αυ {εαπεῦατης, ὁεἆ 
οἱ ἆ {1 δε 7η ζοπίογΗ..Ν εαι1ς {.τῖς ἰητε]]σο, ησ(αε γοι- {ας (αἱς εοπβας, πἶ[Ι ον γγαλων ἀἰείπιις Ροπι[ είπα ]ο-- 
σα, οιια Πἱοσητία Υ{5 ε[5 Ποιηστιυὁ {ῃ μέλος δε ἐλώρια. 
Όοά { ο, Πσηίβται 5 Ὀγ]]α ἆπος ε[[ς Ρεη[ος, αάΟτΙ1ὰ ΠΟΠΙΕΠ ἃ Πτετα σἳ γα ἱποἱρίαι, 4ΙΙΟΓΗΙΙ γΏυὰ αᾗις αὈί 
ποπηίπαϊ {ρ[ᾳ οαη1ς|ειηα| το ημἱ Πε,ποῦ. γάσο. σσ ἆ Πἰ.. 
Π1] Ες απταιο. τα Οαῇα]1ο. Ῥ εσί] «ος ἷςῖς (ἑπίριατα «β,, 
Φέρων τάδν α φώνα ὄνποι ὁν αὐτῷ διοο όν], αγγέλῳ. Ῥιμααπί νειὸ, {ὰ δὲ α΄ θωνα ὃν αυτῷ διοῦῶν αγ γἑλ- λων αριθμὸν, ὃες. Τυτηεξς {εα υίτατ οπ{απα ἱςόξ]ομεπι, Ρ{Π ᾳ1ο ἆ διοσῶν ο γγολιῶν [εεδίς, απο ἱπτεγρέσεατυτ ανω ῥήαὐαγ», υοἆ {οἶ]ίεο νος ] [ας ἆμοῤις 6Ο/- 
{ει (γ]]αβίς, Ὦ απ]οΏοῖς Ψψετο]ερίε, τὸ δα φωνον ο 
τῷ διασὀντα πα γγελλων αριθμὸν δὲ ὁλον ἐξογομίωω. ΕΙἰ εΠΙΠ1 «ΟΠ{οΠαΏς γηίσα 1ῃ 63 ἀἰάίοηῃς, Πειηρεσ. (εἆ ἀμρ]οχ, µος ε[ὶ Ὀἱς Ροβτα. ΟµαΠΙ ψειὸ πυπ]οΓ] (αΠ1π1α!1 εβπείαηι {]ᾖ1η1ς ἀἰσχιοπίς [ίτεία, ΠΟΠΗ ΑΕΙΠΙ επΠοἶαπὰο  ἀείισραι. Αυτατί ]εάο αΜαπργοχίπιο νἰάσιμταςςξά εις: 

΄1ομηπίς «ΑΡ. 13. εί {οχάσητοτιΠα [εχασίηϊα{οχ. 

ὃρὶ 37 | τν , ὄ / κ το δὲ α θώΥον εἡ αὐτῷ, διΊουτ', α γγέλλον: Ρα οξξήη μα, [τά δρ [πε (πεπιαἁπιοάιαι ααἲςπι Ομτίβίμο.. 
ΠΙςΠ ζΟΠΙΙΠΕΕ, ΠΙΠΙΣΓΙΠα οόξο πι απ], οζίησεΠΤΟΤΙΠΗ. οόξορίητα οᾶο,, [ιο Απεζμηίβί παμπ εσυ ἶῃ ΑΡΟςΑΙΥΡΙ 

γαρ157.Β εσίαιι οχοπηρ]αηδεκάδαις δὲ πε) του ταις. ο / ψ «ς ) 10.] ἆοιω ή ζα ὃζ [β8οήση, ὃζ ΥΕΓΙΗ 13. ϱ λως πα ρος οί2. 
4 / 20. [η Γητηςδί ποιῖς εβ., α ταρπττὸν οτ' ο δῴτῃ, . 2 / Ἡ . σαν» ᾿ υεὶ Ογφάει ὄντα. Κεσίμς οοἆσχ, κα) ο ᾗαπο) ὁγφᾶ κ 



10 ΙΟΑΝ. ΟΡ5ΞΟΡΟΣΙ Νοτ 
χουῷ «Όεης, β φαί [εῖρας. 

20. βες.ςοἆ.γοσερώς "τε ἱἠσεταῃ: ὃς ρτοχίπιε, πί σαν τ 
» ! ρα: ὡς) Ἰ ι 

ὄψι ποιήσο)ται. {εὰ Ἱπίτα ρ8Ρ. 229. {οηδίτί ϱ) εποιή” 

σουπο.αἱία αἱ ἱέσαηί εν, ποῄσοωπτο. 

Ρ.ιδδ.1. Κερί εοἀεχ βλένψνεσιδεγε πυφλοὶ. 

6.Τάειη, ρέψὰ λιάδας πε ντε ηῖ αὐἴεπι ας ΟΠ]- 

ηῖα ὁ Πρτο 8. ἀε[υίπρτα ατα ραυ[ίέρες Ιπωπχυτάτα, 

7. Ταιπεῦιῖς ποῖᾶτ το εἰς παρθένου αγήιυ »]ερί ροί[α 

δημήτέρος αγγ Ἡς ο -- τρ παρθένο ἀγνΊο
ν γεὶ ααος γισο 

Εειτ,νοὶ Εεττε(οἱεῖ, νεὶ ἀειπαϊες ΟΤΙ ἀῑσῖε, αἆ ο πα ᾶν 

1ο[ειαΏτας, νεὶ Εος]είίαιω. Ρο[ι {ερήπι πα νεσίαπα ἱωίς-- 

ταπέας ος {πτερ.σοἁ, ται θὰ ὁ τοῖς εἰρηκθµοιο ἐπα γ 
«5. ου λ λ φ ον 5 

ἡ ἐρυθροῦ ὦ τοῦ εὰ ολμιής χα) ἀσαυγράς ν΄ 
/ / 

χΑϱλοχτονων τολμης χ9] ρ α]ο, το τὸ γέργ ας ΧΑΝ” | 

σεὼς τῷ δὲ τῷ παντὸ ο,καὶ τῆς τη νεκρὼγα}α θιώσεωθ 
δα σου τοι δενά ε[ὲ : Ρ)ζὲ [θιμησ! ΕγΕβΥΑΑ, ομράε ε 1η 

[ὠλα ἔν] ἐπεκριαβε] ανα ]μάκογηι ἀούΙμην ἠπΓοηβεΙ μμ, 

(αμ ῤᾷνεε ο Πο ΓΙ) Γο1Η5 ΔΕ. (Ρε ΗΗΟΥΙΜΟΤΗΠΑ ΥεΓΓωΓΑ- 
ΓΙοΠέ ΙΑ ΗΙῆΗΙέΠ». 
ο.Ιπ(οἱσητες ἃξ που ὁ αἱ δἠσὰ Ρῖο λέτε: Αωτατας [α{]- 

ν Γ { ., Μ α.ΑΛΣ 5 ν, . ΑΛ 

εἰτ εἰσαιί 4. Τ ασποβς, ὅδὲ ἆ αὐ ὃ ἀῑσε Υεἱ εἰσοιι΄σφ, ναἳ 
εὔθη΄σᾳ. 

18.Ε.ερίας εοὖεχ τυφλότερ ἀσφαλάκων: δὲ [εφ άεπ- 
εἰ, ἰοβόλων τε βαρέϊ-ἀ εἶπάς 11. νεῖ[-οι δὲ γε πλ. 

Ρ.τοί. 4. Εορίεπι εχεπιρίατ τύπου, {9ὰ Ρ]ασεῖ ὕστου, 
γείητο[ἰίσατ πποσῖεπη ΟΝτίβὰ {οἶαπα Γοπππα Εαί[ς, 

6. ο) δηµα)ΤέσΜηΗ» ἱποαμίε Τατπεδ ας. 
{ 

9, Μιιτατςαίαπι 1 υτπεῦ ως χαθοδηγη)υτων.[εὰ πι(α- 

ἰἴοΏς ποπ ε[ξ ορῖς, εἴπι ἆ βλασὺς εο]εζυπι πο- 

πἹοῃ γε [ευσί Ρο[ῖε χαθοδηγηθεγτες» οι ἱπίτα ρᾳρ. 3319 

έθνος εξ χαρτερὸν, ὁἳ πάντεοσιβροποῖσι βί5 χθοδΗ” 
φοἱ ἐσογται: [ππιίταιτεπι νιτοῬίάαε Ομ βήαπος, φαί», 
σας ος ποίιεΠ Απιοσμία ρηηχ1η, γε επ «οί Δρο- 
βΠοἱοτίπη, ἱπάίταπη ε{ὲ. ἳ 

« ῥ ν 

9.44 Σ0λοι ποταῖ ας ἁῑπετ[ιατες Τα Γπεῦα5, α λλοιό» 

επόλοι,νοἱ Σάλοιβεπιί]ος, Υεἰσοο, Υεὶ Σλοις » τὰ εἴε, 
δο]γπαίς | 



ΙΝΣΙΕΒΥΙΙ. ΟπΑς,. ΣΙ 
φοἰγιηίς. Ε ερίας οοἆεχ ἱιαῦ οι (όφοι. δεά ρἱαεοι (όλοι. 
Αἱτοπίπιέοτα, νι Πιετοίοἱγπια αἱίαιιαπάο {πτοτ  μτί- 
{ίαπος «αρ! {τ δζ Εαπι]ίαπι ἆμσας. οεαυεητία «οποίῃ- 
παϊα ("τί ος ἠἶς αυῶ Γεσαητιί ΡᾷΡ.221. ΡᾷΏε [Πηχί]ία. 

19. Τυτπεβιςχαβθληθεὶς γεπεσει τα]. Ριτ]ιαί εχειι- 
Ρίαι χοαπᾳεοσειτα)/τεβίαπι καπῳεσεηται οτε ελ ά- 

'σὺυτοω ος ολα] ραγ. 

ΗΝ ΕΗΙΡΕΥΜ 11. 

Ῥασ.τ9Σ. Παπεοπετης ὃς (α{α]ίο Ες ἱπεῖλοσητ Ἱ[- 
Όταν (ες µπἀἆΊπι. Ε ἀῑτίο ᾳὐ6 4ηΠο χἰν. ρτος{ἵε, ὃς πο 
΄ {ειίρια εχειπρ]ατία αὈία ο Πδεί ἀῑ[ίη δίοπς (εαιιεΏτία 
.ευπι ριᾶεεἀςπιίθης εοπτίπµαπε απσπιεητο {οἱ μτη τοὶ 
' τιασχαιῶ ρτοροΠτος {η γοτ. οάΐτ, δε Ριεμαί εοάϊςς, 1]]ο 
: αὐοὰ Ες ]ερίτι; ἰπτερίο γετὸ, Ι[ὲο: ᾧσαυ τως χα) τν ο 
' πολ υθεία) ἠοάγτας (Εοτιὸ 2ργευοντας) ἑλέγχφ,τέστε 
 αθίκἡς χαὶ ἆμαρτωλδ».- χι συμθασιλεύ ἀ (Ίεσο συμ”- 
Ἰ 6η λεύ 4)ω ςσυγΓενα ο, 3 εὖ α χα) (κ2)οΥ σεθφν του γεὸν εἷ - 
Γποιπαροιµιάζὰ τίω ἄβλησυ τη αγίων".χα) τελευτα] ον 
θε τὸ φεικτὸ βήματος τῷ σωτΊρος ἡμοχ/ φησὶ λέ- 
σοι τάδε. 5111 1εν Γά1ε εος {15 1134411116 Η227Α 4 ΕΡΤ ού - 
Ὅ μέ, (εάε Ε1Η/ήος σσ” Ρεεεαίογο ΤεΡγεΡεπΦΗΕ: σσ’ ΡογΓά! ην Γήη- 
Ὁ ζάμε εοσπα/ ο αά Ὅημ στ’ [οέμο Όεί ο {Ηήη: ἀείμι]ε ΡΥοΜΕΥΡεο οἰέ 
Ι [1164ργήα ϱογΓΑΗΡΙΕ [ο μέρη: ῥ9/γεΊ1ο ἆε ΡοΥγΕΆᾷο ΕΥΙῥιαὴε [07- 
ἡ αΓογῷ 0/Υ, [ΕΥ ΙΟΊΕΙΗ [αο/ρρς ἀίεεηο, Τ Πεορ Βί]15 Βιῖως ἱί- 
ὈτίαγσαπιεπτΠη ἐπ αἰςαιαἰτ 8.1 ποίγιω (πα υἱτ)σ,θυλλα, 
Ἔχ9) οἵ λοιποι «οθοθήται, ἀλλὰ µίω καὶ οἳ ποιητα) χα] 
φιλόσοφοι, χα) δεδηλόκασιν «δι διχαλοσωυ ἠς, χα κρί- 
Γσεως, κ) χολάσεως, ε πιμίω κ δὲ σορονοίας. 
: 9. Κερί πα εχειηρίατ Πα εἵ χεὺ θε το)θεειἠ{αδας εἰάεἶ αν. 
το ε)θετο: δε νειία [εα. πᾶν οὲ ος μρις πλ ἠθέισα,τάδ 
τε ασοµα), ήβογεΓοίο ίμρεην α[ζμέρεγε![ ῥας ἐίνήμογ. 1 ἆ εΠα 
΄ρτοδαι Τωηεδις. 
Ἡ τε Οἰαυάίσαι νοτία» {βς, θυΕ]είεευπι Τατηεῦας αἆ- 
Ἡ ἀῑτα γοςς καραυ)οὶ Ρο[ί ἀσεροτοα) σ8. (οἆεχ τεσ. ρῖξ- 

Ἡ λά1η 
ἡ 



22 Ι9ΑΝ, ΟΡ5ΟΡΟΣΙ Νοτ | 
9 . ον / . 9 Ἶ 

έειι ἀπεροτσα) χα γῆς ἐρυσίθη σφσιιοῖ. τεξζο,{ ἵτα «ο]]ο- 
665» ασεροπα σόσ]κοι ΥἨ5, 
ὤ Τ48:6ο, ἱπ τοἰςἰἆο ἴτασχυι «οπα]ἠδίοιςο {σεφ επτῖ{-- 
ΠΠια,ίωχία ῬΗΙπίσηι, 
14.ΡΤοἸ χ βοῶν κυκωμὸμ ὧν» τεροπίε Τάιπεδις τε 

βοῶν δὲ τεμυκομδλάων. Μοχ ε[ΕΙπτερ.ςο4.Οιῶ}. 
Ραρ.197.2.1Ώ εοἆ επι {εεἱΒΙΕΙΙ δαιόμδρος: δὲ γδτία Ρτο- 

ΧΙΤΠΏΟ αἱ µατο ἑασα ἀπ 6θοι νΨ.Γυτηεβ15 «οἵτίρίτ σρο- 

ν όρσα Ἔσοντα : Το ὁ εα[ο- εί «ΠΕΠ : αἰταιια γιά ετί 

νΏυ1η γεε(υπιαδε[ῖς, οἰπηῖ]ς αυἱἆ Ἱεσίτας αριἀ Ἠε[ο- 
ἁἆσπι ἆς «.]ο εβ[ε{αῖο, οσα) δρ ραθάμινΓες ἁπέοσυθεν 

αἱμάπτο έσσαι. 
δ.[ά επι Πσπἰβσαῖτ ροτιεπξάη Ῥουἱς, Τυ]ίο (αίατε 

ἱπιειεεᾶο, ἵπ(αθτδαπο ἵκοιης αἆ αταπίςΙῃ ]οοτ1, ἔτι]-- 
τα [ε ντρετἰ. ος επίπι ΕτυπιεηΏῖα», {εὰ Ποπηίπες Ὀτει 
ἀεξυτήτος. 
ο.ἵη εοἆ,ςοἆ. [οηδίτας χατί δοµδε ΥετίΗ19.λυμωρῶς 
/ 

παμο. 
ιΝ 9 9 ΝΑ 5 Α΄ α΄ 

29. Εοιτὲ [ετίδεΏ ἆμιῃ ετίτ,το α γώγιογ,ΡτοΡῖεῖ ππειτῆ, 
. Ν ΄ , λ 9 ιν 2» Ν 

2Ι.1ΗΏ τοσίο σος. πα Ὀετατ π- αιώνεἰ-- 5 {9 ποτέ») µεγας αιώγεί- 
ελλ. Τιςπεδις τα τε(Ηταῖτ Ίοευπα, ῥτοτεδὴ μέγας 
αὗ τίς ἀγὼν ἐἰσελασιχὸς.Ώυα αυτεηιίπι οετιαΏι]Ώ8 εἶσε- 
λας-ικὼ,εχριἰειῖτ {άειη 11ο {π Αάυετ/.]15.1.σαρ.χίχ. Ὑἱ- 
ἀεφίοφιο Β]{π]] ερΗῖ. τ1ο. 5. 1ο. ΥὈἱ πιεπηϊπἰ{ αδοπ5 
1[εἱα(1ἳ ὰ Τταίαμο ΕλάῑΙ. 

21.(ΑΤη]ηϊ5 Βίατυπα εχρ]εῖ τερ.εοἆ «ὄραγιὸν γ. 
Ρασ.τ9ό.1.ΟΑ/[εαἱ1ο ἀεεεριμ5 ριαΙαἱεξχίοπε εἰ γ» α)- 
αἱδῶς, δέ ς.Υ εττῖς, ΛΑ ΤΗΕ {1εεΡΗΙ Ρος αγζεηΗὲ εἰαγαὴῃ ῥεῖετε 
1πά6 εργοπΩ!. ΟΠ (1αΠΙ παπα ςετῖαπηϊηίς Ρις] υπι 
10η ο[ξ «ΟΓΟΠ4 ἀΓσεηῖεα: [εὰ Ίος αἲι οἱργ]ία, {πι 1βο σες- 
ταη]ΐπς ΠΟΠ Ποςδ]ξ ρεςμηία «ΠΊΕΓε ϱΟΙΟΠΔΙΩ,Υε]4σοπο- 
εἶετας ππηστίθ 5 οΟΙΤΙΠΊΡείς, φυξαάπιοάυτη η οἶγπι- 
Ρίεἰς, ΡΥ εἰίοῖς, δε εΞιειῖς εἰμ[αιοάί ρὈ]1ςἰς 1ιιὰἰς ὃς. 
εετιαποη]θ ας 1{ε]α[Π εἰς {αάταιυτα ]εσίπιυς, ἱὰ φἩοά 
αεμτὸ απἰππαάπετ(απ εἰ ὰ Τιτπερο ο {Πε Πωμίαπϊς. 
Ο1ρΡ]αης αά(Πριίατας τεσ!] οοἁϊςίς {ετίρτυτα, γυ]ρατί 

κ) Ἐρυσίθη, {Μ16/14, Γεν Λο Μόν 



| ΙΝ 5δΙΒΥΣΙΙ. 0ΆΑΛς, 13 
Ἱ. επεπάῖος, {γρ ααιδῶς ανργυράΨ Τις, Λίοῃ εΡ/Α 1ήΑ-- 
ποσα αμήν κγσεητο, ὅζς. Αἴαυε λες Υ(οῖῖς ξιπεᾶτη Ππᾶ- 
σηις Ες Τυτπεβις 51Ὀγ]ἱίπα «πιοῃ ἁαα{ς, | 

ο ΦΙοετίο οτάίπετεδείιις ἱεσετι,άβάγα.το», ο. θὰ. 
ος 7 Νεριςοἆεχ Ἠαβεῖ δώσι το τ΄ ἆθλεα ὃς νετίι 9 ζωφσι 
| Φεὸν δν. 

1226106, νεῖη ρτῖοείθας οε[Ιτίοπίθαας, 6ο] χάρλαμα. 
Ἱ. ΦΙπ]ὲ6 Ώυῖς ε[ὲ ν εστία» {ες Ῥποςγ[{ἀῑςσγεῦμα, γὰρ έσι 
Ἱ. εν, χρῆσις Ὕγητοισι χὶ εἴκω ν. 
ο αἱ Οπυίαοχειωρ]αία μαβοπῖ πζυ ἄλγεσι πασιµι- 
Ἰ. αἰνφν. Ρίο 41ο ἀῑχίι Ρμοςγ]1άες μήτ' α ματ χξῖροι μι- 
Ἱ ο)γάν. ΑιΦις Εᾶς ἱπτερίο εχεπρ]ατὶ ἱπιετρο [εί εταηί 
'. νετίμς ποηαρίητα ττεςβ]ετίφιιε οκ Ρ]ιοεγ]ίάςα τταπ/{οτί- 
ο Ρι,νε]ιντ οαἱἆας γυ]ς, ἑ δΙὈγ]]1ηῖς ὰὶ Ρἱιοςγ]{άς (ωστερτί: 
-. ϱὐος φπία Πὶς {6ς μη ἆμς [δ ει, εὑπη οχειηρ]αι {ιά ὀτεσία 
; Ρἱ0Ποιίεςα ἱΠρεϊτα[ειπις, εΧςυ(Η5 {4Ώ1 ΠΟΠ απηρ]έα9 
| αάπιϊττετεῖ, {η ςαἰςειῃ ἱπβῄαρασ. 4ο4. τεἰεςίπιμς. 
Ἱ. 19.Ρτο διελεύσονται ἵπ [εσ.ς04. ε[ὲ ειτέλθώσι. {1 οπίαι 
Ἡ 

| 

ἷ 

) 

. απίπιαάκετιίς, αὐσῖος ΠποτυΠ] νετίαυπῃ γρίαις τε[ρίεῖς 
'. αᾱ ΠΙΟΙΟΙΗ ςετιαΠΙΙΠΙΠΙ Π{εἰα({ςΟΓΠ1. 

Ία.ι99.3.Βερίας ο ἀεχ τεξεῖί, ὠργέας,ἔ} Φάρεσι σρ- 
Ἰ. καςθθετεο }άν/έαν. [εηίὰ ποη ΙΠορΙΠΙΠΟΦΟ: ὃς πιος 
ἓ εχρτε(]ο, πεφυρμᾶνοι ὢ, ἃζς, χαχρὲργίεες. ΡΙελοόαα Πα 

᾿ αοφιε εχειΏρίας ασηΏο[εῖτ θργέας. 
6. Ῥιαιετοϊ[ετατ ης {π [αάνειῖοπε (αβα[ίο.Ερο νι 
' Ῥοτμ{,οσυπ) οοἵταρείπι ]/ατἰπὲ εχρτς(Π, αΠτε 1οπη εχ- 

Ἐ εππρ]ατ τεσίαπα {αρρεῖετοτ, Αἲ Τη τεπερεῖ5 Ίης πισα[ῄα 
Ἐ γιάςο,αας Εε[ἰείτος οκ ι]]ο εοάίσεΏης ἀἰίευτεΓε ἠΐσες, 

' Πο Ρις {[ε Εετεηῖς: «δλἐγοῦντες ο ϐ Ἠνίχα Φφυκα γυα]- 
Ὦ κὠν. Μὴ τίκτωσυ,ε Φυτ τὸ Ύέρος µερο πων αθρώπων. 
Ἱ Νληδὲσωυαίρεσις ἘγΓὺς, οτάν τινες, ἃέ ο. 79η 171 εασεη{ευ 
[ {θά 41λαπά0 [εχΗ5 ΥΛΗ )ΙΟΤΗΠΙ 10 ΑΗΡΙΗ5 Ράγ1Ι » ΕΜ 10Η [με 
η ΜΗΓΕΥΗΗ5 Ρο/ΗΗΗ ά[Η, Πεῦμεο νηιο «5 ἀοζίγίηις εοη/έη//Η ΡΥογε 
) 

[ ο ᾷπάο ΗΡο/ΊοΤες 11 ΨΕΥΟΥΗΥ1 υάΕμηι ΑΓΠμε 4ο ξδογμε {θΈΗ2Η 1” 
ἡ Σορεπῖ. Απρίίτοτ οπΊπη Π]]α σιωαίρεσις 4ξ απίΠπιΟΓΗΠΑ 14 
'{σπείςωτιι δὲ γοἱεπιίαπα «οα]ίτα αἴαις εοπἰμπάτίοΏς 
.. Μπι ἡ 



γε 

δί λμοή. ολες 

αν μα 

34 ΙΟΑΝ. ΟΡ5ΟΡΟΣΕΙ ΝΟΤΑ | 
εχρ]ἰσαιή ἀεῦεῖς, αἁοπιαἆριοδ μμ οΡροΠτυΠῃ [ή δια [ρό” | 
σιε ἂς απἰπποτωπι ἀῑβτασίοπο δε {εέζαταμη γατίετατς. }ε-] 
ρος νοτὸ η εα Πρηϊβεαιίοης απ εχρο[υΐ, οεευτήτ Ρᾶδ. | 
191. χοχὸν Ὑέρος ἁμήσοντα. ΝΙάειυς Ρ1Ογ]ία {η Ώος]οςο 

τε(ρεκί[[ς αἲ «οἱλοαυί απ ΟΡΕΙ{Π ὃς Φ4ἱ9ΙΠς65, φὐοά αἲξ 

Οἰεπιεης{π εμαποε]ίο/Ἐσγρτίοταπι {εριῦπα εῃε, ἴπ-. 
τειτοσαπεἱ δαἱοπΏς, αὐαπάο Υ ΕΗΣΙΠΙ «Πεετεσηπη Ὀ εί, 

τε[ροπἆ ει (ο ος ν μη εα[[άθιε οΡμ» Πημεγ. 
1ο.Οοἆ.τερ.βελία.ρ Ἡσφ:δε νοτία Ρτοσίπιο,τόδε δν | 

ὁσίων ἄχα το στισὶ α) δρ). | 
1. Καππαδ/βς Αγτίως «{ἲ Ναδιςἱοάοποίος, α αἱ Τα] 

όπως, [αυαᾶα εοιιη τεσίοης, δέ τεππρ]ο Ηετο[οἱγπηί-] 

ἴαπο ἱΠεςπ/[οιῃ Α/{γτίαπη τταΏ/{ευ]τ :ατοιις Ίος οαρτΙΌ1-] 

τα5 εἰ Βαῦγ]οιιίςο, ἆς αμα αρειιυ5 [η [τα 236. ] 

11.Φοπἱρίυς εοάεχ νιεταις σχεπα σἠ:[ε ριοὈίος νε] 

τΗσ τεεερίῖα {επρτιτᾶ. | 

Ῥ.1οο.2.Ἱητεσίο [οηδίε “ηξὁ γΣρ } ἠδς, δες. τεΒίως 

αυ δπι {η Ριτ] Ἰῶνος.Ουἱςποῃ γ]άςι µας ὁ1 μςᾷ «4Ρ.12.1 

ὃς Ματοί 1». ααεπιαάπιο ἁ πι δέ {η πεηεία ο Μαιιλαί! 

ς4Ρ.24- δε Γ.αςᾷ 11.ραἱ41 ἀςίαπηρία ε[οἳ ] 

14] οσίυπα εχοιπρ«Ώαῦεἳ ἀθρήσδσυ, αὐοά Οα{α[ίο] 

εχριέ(Ώτ, ἀθροίσεσι {ἱ τεϊπεβιηςς, ἱπιετρτεταδίπαυς ἆςὶ 

Ετισυη τω αστίς οο]εζχίοης. 
Υ.11.ἱπβα Ρᾳσ.291.1ερίτατ εἰς εἱ πὺ ϱρηξσσι. ] 

Υ,21.Ε εξτὲ τερ.οοἆ «αλά σόν, «4.1 ΩωαΙς ἱπείά σης. 

{Ώ [τα [αΏιςῃ ρας-291.Ἱεριτάτ φωςή θῶ). | 

14.Ἑερετίτας ἠιίς Υοτίις ΡβΡ.ΙαΠι ἀἰδτα, ἀῑο]οπ τη οἵ-ἶ 
ἁῑπς (αἰτοίΏ παμῖαῖο. η 

Ρ.2ο1.1. Υιτᾶςρ εχξρ]αι {οριί χλρεὺ σᾳ 
σοι χδία ον 

πουία ία. χ,όσχω. οἱπη(]{α Ὠϊΐςς ἱεσςς ΤΠ Τα Ραρ.222.6:291. 

4. Κεσ-εχετηρἰ.δὶ Πέρος-δ]ε ἴΠ[.Ρ8Φ.391. ἵπ Ώος εο ἀεπα 
γετ(α τεροῖίτο ἔτο' α έρος.Έτ Ρ]αςετ 1ο Π][ίςἹερίτυι 0 -ἳ 

π'ΤεροιΡτο ἆ πλετοι- Οοπέες ]οσιπα ἄωπο επι 11ο, νἰ- 
ἀεδις αἰεοτάπῃ ος αἰτετο ἀε[απιρταπι. | 

119 Ἡ ΕΓ/115 1{ὲο ἵτα οοΏςεΡτΙ15 ο[ὲ {π τερἰοσοάῖςς ,Ἴζψσι 

ᾗ 



ΗΝ ΞΙΒΥΙΙ ΟΠ Αο. 2{ - σοι 
| μιχαἡλτεΓ αθολὴλ,Ραφαήλτ Ουεώλ. 
ο α6. Ρεε[ῖ Βἰς τοτὰςίῃ «οἆεπῃ οοάϊςς. Ώ ετε(Ηχιςξξίο- 
 ΠΕΠΙΟΕΙΙΟΓΗΠΗ ἱεετάῃ ποπ αἷ]α [άητ{π [τα ρασ.299. 

-αδ.Ιη γορίο οχοίη Ρ]ασί ΠπαεΠίο εσΕράγιος }εὸς» σα 

3} ἀρμ. | | 
| 19 Ῥτο Ίος δζ [εαπεητῖί ἱτὰ [ο θίεας 1ῃ εοἆ ση αρμοῖο 
| παντοίοιοσοιρξἰν δὲ τό πα σαι: σον ρχές, νεύρησι γευθοι τε 
; 4 Τε Φλέθεσυ α πα ση ο) για δέρµα δέ γ ο) ροιἱα) 

Ἱσοριι ο) θάρα εἰσιω θιό φυσᾶδσυ. 1 οότοί νι εαῖ η μιά εχ 
ΓΕ ςοιτυρτίς οἰίσετο Ρο/[1τ. | 

/ ς 3 . δν η], ) , Σ}.ῬΓο µία) ημ.ανσ”. ἰάεῖα μαῦεε ονι μα] αἰασή- 

| σονταρ ὅς πιοχ νίετηια οεοάςχ α χαλκεύτν. ᾿ 
Ἱ Ῥαρίηα 204.23. Ρασίπα 154. ερίπετοα ε[ξ χαμαμγὸ- 
νέων» 4πεπιβάιποφ απι ειἰαπ1αριιἀ Ηε[Ποἀ μπι τη Τμεο- 
' φομία, 
ο 1ο. Ηιίας ρετίοάἱαροάο[ῖς, Πτεσῖο οοἁἰοί βάῑπαιϊα, 

ε[ἴ {η Ρτίπιο γετ[α ρᾳσ.2ο7. ]άεο οπιπία ο υᾷ: Ες (6- 
ααπητος νοτρα,ία (αὈ{απόξίσο ιοο εχΗἰδοπτυτγτχο- 
θίση, παν η, ηξηνκαθίση, ηξΗ, δε Ἱτειηι" ἔη, ὀλέσση, 
πίσωσυ ἅ σρ βιότῳ, ἕεο. 

ο τα. Ρἁ εχεπλΡΙ. Αδωνα) ος: Γερίσαπη Ῥιαθαώθτε Αδω- 

{ γαι”, ξοἵΏλα Η εβεαίςα. 
ο αλ. Κες. εχεπιρ]αί ὥροιγιόν κό. ὃς Υει[η 10. μέγα λῳ. 
| γεΓ.Ι9.[ήοςς. 

Ἱ  Ῥαρ.ιο7.Π.πιωλέτας ἀῑςϊε, 9:γος αἰία 51Ο Υ]]α-πισο- 
πορθέις ΡΑΡ.276. δη 8ΗΓΕΙ1 Ρ]εταφε Ι{ξα εχ ιΌτο ν ΠΠ]. 

! Ρας. ἀῑότα, δε Π0.τ.ρασ.172.Εχ ΡΠοον]ίάε ἴτοπα δς Η είῖο-- 
Ί ἆο εοττα(α, Ῥοττο {πζεδιςος. ε[ξ αγίων τεφθισή-- 

| Ῥορές" « . . το αλ. Τη οοὔσιι Ἱορίτης ολ]α, χόγοι, δέ νετία {εφασπιί, 
᾿ αἱσιομλμοί Ύ9, χρίσυ τ'αδίκως,δίς. Ῥιαοερία πα ε[ξ Ρ]ιο- 
| ογ]άἰ5  ἀδίκως μὴ χρυθ Ὀδοσωπο". 

Ἱ.. τ4.Εορίαςςοάςεχ αἰίτει η Μάνη νυἱρὸ τοίοῖς, ψευδουπα - 

' ποςοά ασε αμ του ρ έθγτες. 

| Μπι 1] 

' τὰ φημησι πεὮεισμιένοι» Ζλὰζομθμοίτε. [η Ῥγτοα-- 



26 Ι0ΑΧΝΧΝ. ΟΡΦΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑΦΡ᾽ Ἱ 
π 19.91ἱδε γαγρησι εχ εχειηρ]ατίτες. Ὑεαυτε ραυ]ο 

ΠΠ Ροί ἰδ (ων Ἕμπὸ µό Ἴδων ἀῑείτας, πς αρυἀ Ῥποςγ]ίάεπι | 
ῃ, µόρβων ὡς εξ ἰδίων. Ώατπος αἱ (επ υητα! νετ(ωςἀς 

| Ἱπριίετατς ἵπ ῥατοΏτες, οοΏστΗΏξ ουπη Ὀ][ςς ἩΗ ε[1οςἱ: 
π α "γα, λ} γήρα σχοντας απιμήσθσι του ας. 

| μέμψονται δν ἄροι τοῖς χαλεποις ρά ζοή” επεσε - 
σχἐτλιοιδδὲ γεὼν ὅπτεν εἰδότες- δὲ αλ οίγε 
γηρωωυτεοσὶ τοχεῦ σι πο }ρεπ]ήρλα δοιεΡ. 

Ειτετά συ; ή, | 
ἕοσεΊρν]α γέροντα χαχῷ ηπὶ γήεσ.οό 6δῷ 8 
Ἰφκείὴ, χαλεποῖσιχαθα π]ομδιος επεεσσιξές. 
Ρασ.208.. βεσ.ςοἀ. δξασοτύων. ἔοτιε [εειρευΠῃ ετας 

Φνασοτάων.δε νοτία ΡΓοΧίΠπιο ἀσελγεία(ό ιιάγανΤες,Ἠδ' 
ὑπ. Τμ ετ εεἶαπι Ρ Ποςγ Ιάὲς πα ρθενίίω τήρέν, πίσνδ ο) 

πᾶσι φυλάσσν. γετι]ε αὐΏ[οπι Ρρᾶτίµ5 οΏεςαΓίΟΠΕΙΗ , ὃς | 
ΡτοιςεἑΙοπε, ο. ! 

μηδὲ γωυὴ φθάρη βρέφος ἐμρυονο) δοθι γα ςρὸς, 
ἑτεχάέσουχυσί ρίψη» Χὶ γυψιν έλωρα. των 

1 επἰπι ε[ξαιοἆ 910γ]]Α ἀῑςΙτ ποκετεὶο ρἱπτέσιν ἀθέ- 
σμώςδ. | | 

ο σε Νεος ααἱἆεπι ἆς νεπεβοίς ριατεσίε Ρ]ιουγ]ίάες 
εὔη ριαεἰρετεῖ,͵φάρμαχα μὴ τεύχ. μα γικῶν βίόλων ᾗ 

απε χε ο. Ψιὰς ἰτετυυ ρᾳσ.240. : ἳ 
9. Ώς [ία ἰσηῖς εοἱμπηπαἱερε {Ηρ. ῥᾳς. 294. ὃς ἱπία 
, 

αν Υπίσα ἀῑθίοις [ο οίτας {η Ρίτλοςαηο ζοἆ.α; ποτ” 

πουρ(ρλοισι. μα 
19.{Ώτες.ςοἆ.(οΠΡΙΙΠΙ ϱβ χαθέρζ αὐ τὶς, οΤ ἄρου 

δζο. Μια χαθέρξφ ἰπ χαθείρξει» δε νο εξίε (εΏζεηεία: 
1ρπεβτοῖα ἱπρίο5 πο υ]είς ρα:ΠατΗΠ) σεπεείθιις εχετυοἰᾶ- 
εο5 εἰτουιπίεῃς εοπε]ἠ[οςτεπερίε, «ο αιιοά πα ]τα {ηῖ- 
αυα Ρετρειτατυηῖ ΕΑ0ΙΠΟΙΑ. | 

4: . ρ μα. Ι | 22.11 «ο επι ςοἆ «{οτΙδίΕΗΣ γηπιόρητου» ΡῖΟ δὰκρυοϱ)” 
η] σου 

πι Ρας -αἵτ.4. ἵπ εοἆεπα ἵτετήπη δαιὄμλμοι, νε ΏαὈιςίαε 
Ρ4Ρ.19/.νΌι λος αετο[άς ΕΠΗ τερ οτἰτι[ὸ 



ΙΝ 6Ι1ΒΥΤΙ, ΟΚ ο. 27 
6. οε(Ιεηῖες {ερίεΠι Υεείας ρίαπο Πιηἔματας ε[ὲ αι- 

οι ἑ Πἱ5. 8. ρασ. 291. πὶῇ φ ασ ἆ ρείη αμα {αμα ατα] άπα 
ἑπιηνητα {Ε. θες μπά Ππη αμίς πο γἱάςι οοπιιεπίες επι 
Πο Λρος.εαρ.9. θηθυμήσέσιν Ὑποθαγέϊν, χα) φεύξετα! 
ὁ )άνατος ἆπ' αὐτ:Τ είαπα σοτι]ρε, ὃς (οιίοε, ααἲ Υί 
πα εβτ οὐ τος, αυϊ τώτως. 
17.Πτα απ οσο σοπείηΏα!ὰ {Ηη ἐμ5.6. ρασ.279. 
19. []]ἱο ἴεεπα ε{[ἲ δὲ μυεδιζορᾶνη 410 ραᾶο ὃς {αρια 

{αειατραφ. 190. 
21.11 (οεἱριο Γεσίπα οοἆ.Γορετίεςχοινὴ δν Ρῖο χδινῶς. 
2}. Πήδεπῖει Ιἐρείσιη ὃ ἀύριον εσ-αι- δἱς οπίτη ἵπ ει 

Ἱαῦσπιμς ρᾷς.296. εχαι14 ὅς 213. ρασἰπὶς Πἱ γετ[ας [με 
εἴαη []ατ1. | 
βρασ.212.1.ΝΛα[]εσι ποπηἰπατίαος ρτο 4ος Ἡ[αεἰαἶς,γοι - 
ος, }άνατος,Ώράσής, ἀφορασιοὶ, δύσις,α)τολίη. 

6.Ῥτο χο} ἀθανάπτων ἰαὈεξτεσίας οοἆες μαχρα| ὀνων 

11 ἆ ε[ξ, ἀμΗΥΡΟΤΗΣΣ, [μέ Ακ μος [κευμία γα ή. Ετ πας 
]εσίο πιασίςσοΏρτια εΠ ρτορο/Πτο ο{ογία, φ αλα νυ]- 
φαῖα.Υ ατἰοίπατιας οπίιη Ί]]α πας Ἠλας πα] ας,ἔοτο ντ {ω- 
Ρή σεμεπηα {αρριίοἰο α ἀῑάί ρο[ὲ «ειτὶ τειπροιῖς Π]ς- 
ἴ85δε ΡεςσαΟΓΙΠΙ ροί ἀο]οτες εχρίαιἰοΠεἵἩ,ΕΧ ρα ηἱς Ἰ]- 
Βετεητυτ. Όια, Γεπζερτία Εαῑς Οµἱσοηίς, {ριαπα εἶαπα 
ἀἰαῦ οἱαπῃ αἴηις αηΏςε]ος εἰάς εκ Π]]ἰς ετιιεἰατίοις οσα ση- 
ἆος,αταιιςε {4η 6ῑί5 αποσο]ίς (οοἰαπά ος ες ἀεητίς.ο οἆ πη](ε- 
εἰςοτάίαπι {βαία ποππι]]οτίη Ἑςε]ε[ίια τερτοῦδα 1: Ὁ. 
Απρη(μπο τε[ῖς 119.21. ἂς οἶσῖε, Ὀε{ εαρ.7. Άταυς πιις 

Ἱ ἀρεξζαπι ία 4 ῶ ἶπ τερῖο εοάῖες Ρρο[ὲ Υ)ίπαπαι Ἠαίας 
 ρασίπα γοτίαπα (ορια τεροι],Όψα νεῖ οἴαητ Πω υμτί]α, πας 
αά{οτίδ επ ἆα ἀαχ]νντἰίπὰς Ιεέτοτες «ο]]ἰσαηῖ οἱ ἆ ἃς Ίπο- 
σαπλ οτασ]οταπι αὐότοτς ἱπάίσαπά μη {τ. Εὰ ἵτασαε {ο 
Ώαδεπε; - | 

Ατίρρησιο εἰό το τοις }ὶ ὃ παντοκράτωρ, 
ψεύδη ωβοφανῶς. 6 δὲγδρ λέξἀ ποτε 
τὸ πὺρχολά(ον τε ο κοτοκεκρι ιδ νο- 
κ ἄγω γ»ρ αἲ εὔξωμι τοῦ ὅτωε ἐχευ 
λα, µεγίσ-αι; σφαλμὰ των ὄδΙγμῶνοι 

Μια Πή 



25 ΙΟΑΝΝ: ΟΡ6ΟΡΟΕΙ Νοτα 
ὴ μειζωος αρήζέέσι φιλωθρωσ΄ίας- 
αλλ αισΊχάυε ο)ωφλήναφων ὥθλ»/Ε)Ἡς 
περαςσ γωέονο Τ χολάσεών λέγων. : 

12.Εἱας οἰαμ{υ]α ε[ξ αά ἱπαταίοποπι αἱτοτίμς ρᾳσ.2690: 
εχρτε[α. 

τν . 

19. Οὐοἆ ο{α αδεῖ σὺ δὲ,ασπο(αἲτ οιἶαπῃ γεῖις τεσί-- 
ηα «94 6χ. [ά είη τε[ειτ Φρήῄζασουν Τε. 

: .9 9 λΔ ' | 
20.Ρἱτποςαηί15οΟἆεχ, ηδο δν ἐγὼ «αι ἱερῖμς, δν) εγὼς 

δὲ Παιίσι σαῦσοιί µε αθιὸ ης. 
21. Υ εἴειος οΦΙτίοπες µανονδ όπου. Οα[ζα]ἱο οὐε]ι(σο 

ποται{(,δειπατρἰηιαρρο( με αυτομέδον αἩ{ ψψκμεδον:(εά | 
{τυ[έτα, Ράἱνοςαη υπ] «Χοπηρ]αϊ µανὀνδοτου. ΥηΏὰε εβεςί | 

μ / . : . . 
µα3γοδὸ {α)ἱὰ ε[ε Αα ἀαΐογ.Ἑ εσία5 εοἆεχ νπίςο γ.[οιῖ- 
Ὀ[ῖ µαγοδ ὅπου, 4 επηαἁ πιο ἆ Ηπῃ Πππρ]εχ Ραρ.3όομανίω | 
τίω δροσερίὼ.. Ερίλεῖοπ εΠ Ώςο «οπεπίεητί απο πα: 
επι αμία ο{1η 1Π ἀείεττο ςαἰτια5 ΙπαΏ παπα πας (ντρ(α- 
πη[(α ]οσμἱτας) ραΏεπῃ αμσεἱοζυπη ριαδαἷς, ἔωπα αυία 
Ἠοά[ς οἴἰαΏΥΠΙΗΏ ΠΙΑΠΠΘΙΩ Ὑείαιη. {ρίααν εοτρις ({Π- 
ου α1) δε [αησυίπειη ΟΠτίβ1, πορῖς εοπηπηηίσαϊ 1Π {4- 
οἵα Εισλασί[ε]α; οί οἶριις 1]]ε ςα]ίτυς ἀε[εεπάεης τΥ- 
Ρὺς ετατ.Βαφι1ς ἂς εα(1 αρρε]]ασαϊυς παπα, υοά Οἱς- 
εἰς Πραἱβσαϊτιτς το ( δμἱἁλτείτε) [.αι]πίς ανά ῥος.Β.εἰ 
οΠΏΙΠῃ νατἰίας [10 ἴ]α βσατα ΙΠ νετετί τεβαιπεηίο αἆωπι- ΄ 
Ότατα Εαἰετ ατίΏ ποῖἹο οἶπα ντα {ι (ηδίατα, δὲ τἕ ἐρίαπα 
ΓεΠεβπημς, πο ντ Τυόαί αυ παας φμάλος, (εὰ βάεπτετ | 
αἴ[επεταπης ὃς ἱωτειτοσαηπίδ 5 τοίροµἀεπιας: Εοε οδέ 
«ΡΥΡΗΦ ΜΗ. 
Ῥασ. 110 1.Ῥτο Ἆος Ἱεγππαίς {οίρε οταῖ εεΏ/{ΗΤα, 41Αἴὰ 

πιοςὸ αρρο/αἰμῃΏ τεφίο οοαἱσα:α αἱ πίΏς εειτίωπῃ Όσσα 
{ποβοαῖ,πος εἶτμ]ο λόφος πείτος: παπι ΙΌτοσυα ἁ[ήμ- 
ὀίοπεΠι εἴίαΠι [ς2ΏςοΏετας (εΦ άΗτιας ε{ῖ, 

δ.Ιη εοάςειη ο .ε[ϊ μάσιζι.δς γετ[α [εφ Ιεη.εζαγέλ- 
συ 9 [ὸ α. 

λάν πᾶ ατα ϱ. 
11. δε μεητίὰ { Ώοῃ αἆ {πταΙΟΠΕΠΙ Ριοσιη(] οκ. 

Τπεορλ/]ο {Ἡρια Ροβεί 464 [μης, {αἰτεσ ποῃ τηυτάπα. 
ἀηΠάειι αμὰ {ος αιὰ νειῦα. 



[ή 

ΙΝ 6ΙΡΥΣΙ. ΟΝΑΟς, 29 
[ία.ιδ. Ῥ]ασει [οτίρτατα τεσὶ] «ο ἀῑςἷς α)ὢνιον Ρῖο οὐ-- 

ὤνος. | 
Ρασ.216.2. Ε εᾶἑ τεσίας οοὖεχ πηθιω, Τειταπι ςΟΠΙ- 

πιηοσα οπΙΠΙαΠα πιαϊτείη, αποεπιαάπιοδμαι Ποπιεσς 
Πιαά. ἕ. 
ὠκεαγόν τε γεῶν γέγεσι χάὶ µήτεραι πήθιο. 
4. Υἱὰς {αρτα Ρραρ. 92. αυᾷ 115 εχ οταευ]ο αῑο- 

ἆαπ τοξοῖτ. | 
6. Ηίς νετίας Ιεσίεις {αρτα ρασίμα ἁποεπτείίπια, ὃζ 

ἔπίτα 98. | ” 

7. Ψτεταυε οοἆεχ ἵτα ε[ετι Ἠαηο Υει[απη. 
αὐτος ὃς ἐσ’Ἴειζε τύππον μορφίω µερόπων τε. 

ια ο ἆ τεσεητίοι τταπ{ρΡ οβείς νοσιθ ες παρει µορφίω 
τυπου. Οἰτατυς δἀἴεΠι {επι «πα ἀποῦας α[ίς ὰ Γ,1όξαη- 
εἰο 1.2. εαρ.12.1ος οτά(πε : δῤγήα ΡοΠΡΗΑΟΗΣ ορµ» 0 ε[[ε 
Γεβαμν. | 

ὃς μόνος 6σί Ύεδό κτίση ἀκράτήτου ὑσάρ]ων- 
αὔτοο δὲ ἐς Ἠρλξέ τυ πο µορφηό µεβόπων “ο 
αὐτὸ σέμιξε φύσιν παντων γενέης [βιότοιο. 

Οι εἶαι παἰ1δι τω Ες ΗΌσίς τορετία τας, ηἲς {π[ετεη ος 
ατὈίττος. Εχιαης απἰἀεἵΏ {ῃ ρτοαιπίο ρ8ϱ. 159. [εἆ 14 ἃ 
1 Δάαπιί Γεάοτε οοησε[απα είς, ὃς ἃ νετη[ῖο «οἀίςς 
αὈε[ςε[αρτα {1σπἱπσαυ]. 

11. Κερίης οοἆεχ λιβίνοιό χα ἱδρύμασι φωτ ὃς 
νετία 2ο. ΡιτΏσαπ5 αὐτοις αρπα (ουτες» ο υἱ {αρτα αρ- 
πα σια) οι ἀϊσππτις ραφ.172.Ο1ἱοςο Πίο (πας ο[ε, ντα -- 

τεί εΧχ αἰεεῖο {οΓΙπαΙΗ5 Υἱάεα{ΗΣ, 
Ῥασ.219. 1. Ὀε]ς απτίςμ] 1η πῳ εκ ἀπέχοιίταϊτο τορί] 

οοἰςί». ᾿ 
5, 1 εσεπάυῖα νἀετιί εχεοἆεπι εἰ ϱ) ἴθιυ σου» αυᾶ- 

4 υα1η Ρ {εις απ Μα οχεπρ]α: ὃς πιαπ/{οΠρτας Βαπσοης- 
εἱ αματετη(ο , αι αῦ Ίος νετ(α Ιποίρίς , γυἱσαἴαιη ]εσίο- 
Πεπῃ τισαπτατ. Εαῑτ αὐτεπῃ «σγριας ἵΏ Ροτε[βαίοπα 
Ἑοπιαποτηπι χεάλᾶα , δε ριουἰπεία ΕΟἴΠηάΠι αςες- 
Ρίτ Οα/ατίς Απουηι ἱπιρετί] αΏπο ἀεοίπο ΦΗαί{ο, Υ]- 
6 υπ Απιοπίο ΌὉιεοραιτα {ΡΥΡΙΙΟΤΗΠΙ τερίηᾶν 



ο ο 

20 Ι0ΑΝ. ΟΡ6ΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 
Εε[α»,Ἑ αέας͵ ὃς Εα[εδίας {Π οιγοπίεἶς, {πίςτ αἱΐος. 

7.1π οοἆςπι εοἀ, {οε]βίευς όρος. [εὰ ρτοῦα Υἱά ετᾶς 
γυ]ραια ]οότ]ο. 
δ.[ἀ ει τοίεῖς Τοἱε Ρτο (εις. Ψιτιτηφυς τοἱετατί ρο- 

εα[ξ»(! ὕεις πια[1ς, τεἱαπιαίταζας Αηζοηηι, Τ,ερίαϊ, δε δι” 
σι(Η Ιπτεἰ{σεπάιις Υεηἰει:[Πη Πίς, ἆς Αισι[Εῖ δὲ Αηιο- 
ηί] ἀῑ[Π ἀῑο τες τεπομαῖο ασοἰρἰεπά 1 εΕἰ5, 

1. Ττες (οΠρτί εοά ίσες αδίαιιε ἹπιειτόρατίοΏε ἄρηι 
δὲ τοι. Ἀοτατο νἱάοτις (εαπεπτίδας νειβθας ἵεπιροια 
ΓὈοποεἱαϱί, φμἱρς αμίθᾷ δε αἴσεπιεα [Παϊια Ὀουρ]εία- 
Ώο επἰσεβαητυτ,δς ἱρ[ο ντροιη ξοτο ιταπ[τοσίο» 1 {1ο, 96- 
ταρίο,[ζαφίο οἵπαμἱετοςεηῖεί εχίτιόξίς, 

ΙΝ ΕΙΡΕΥΜ 11]. 

Ρασ.220.1.9εειί [απημς Οα/εαἱίοηοπη {α στοσυτῃ ἁἷ- 
ΠΙπαίοπε.ἴη σεσ.σοὰ.ππς Υἱιο ἱπτει[ετίο ν]είπλα5 ρτίο- 
εἰς ραρίηα Υει[ῖς ὔπῃ ρΗΙηο Ἱαίας Ον δὲ σες. εουτί- 
πιατυΓ. [η Εαησοηοξί ὃς Ρίτλαἰ εχειπρ]αιίδιας αιαυς 4- 
ἆςεο ἵπ γετοτί εἀἰτίοπε παδετας απάεπι Ιοιη18 Ρτορο- ' 

Πτυπι, {εἆ αδίαις που Πε τἰτα]ο. - 
6.Κεσ.οοἆ . Βελίαρ ετήσιας Ρραυ]ο Ρο[ε, γδίπιης 

Βελίηρ. ο... 
8. οἱπι]]ὲ5 Υοι[ας {π Ἠε[ιοάί Τεοφοβία, γεια δν ηέ- 

Ἀιόγ τε µεγαγ, λαμ.Ώράν τεσεληνίω. 
ν 9 Τβ.« ή ον / 

14.Ἑ ες. «ο. πο  ολως ες λόγν- 
Ρασ.221.6. Εκ ν{ησηβμ) Αασιβίπος γοςαῖ οἰμίτατεπι ἱ 

ους ραταῖε Ααθιβίσ,αυς ἰπ ΑροταἱγρΗ (νι ὃς ἃ ΡΙΡΥΙΙΑ 
ραρ.19ς)[εριίσο[ἰἰς αρρειἰατυτ. Ἑχ πας νεπιυτας «ῇ Ῥε- 
Πα] αι κ θ{γ]]α Β εἰίας νοσατι1[Πευτὰ Εναοῖς Απηίζας 
ἀἰείτας, αἱ εξ Απηϊρα!: 4 παπα πα) Βε]ίες Ραυ]ο Ρροί 
αρρεἰ]ατατ.οεἆ ηλ] τεβεττ. Τ5 ε{ε, αμ τα (Ας τίς Ιτειίδνο- 
εατὺς Απείς είς, δὲ Ἡομιο Ρετβἰεας, Ναια πος Πρηϊβ- 

σαι Ἡ εὐταίσο {ε{ίποπς Βε]1ά]. Ε[ὶ αυτες] ἀῑίσεπιει απῖ- 

πα αειτεπά πα, ααεπιάά πιο ἀἆ μπι ΟΙ {εας, εὐια {αι ο 

ε[ζει,ταπιεῃ εχροςαδατισἆ σπα οεἰαμα {1 Απιις Ε1{ξο 1ο- 



. 

3 Ἂ ἁ 

ο. αν ο σημ μμ κ θε κα ο ον 

ΙΝ ΟΚΑ.6. 5ΙΒΥΙΤ. 4 
εἰάστα, Ώς 4 ἳεπῃ ἔοετς ἰ]ι1ἆ Εαίίας αωοά ἀῑείτας, Απῖ- 
οτί (ές πίτας α]α Ελ ατυς, Νο αΏΙΠῃ γεία ΕΓΙΙΠΕ 1η ἶταο 
ο/η: υς τος εο5 Εα]]ήτ, αἱ ταἰ 5 (απε ία [ε[ααι ΟμείΒυπη, 
αμαίες Εμέτε Ἱμάσ] {η Γείασι ἱοιηάπειη. Ἡᾶς Οαβα]ἱο. 
(επίει νετὸ νί ἀοάι(Πιπας Το]. απ απ Γςαυ5 σε- 
ἔας-ηνῶν Ροτίας ἂς Φαππατίτααἰς αεοἰρἰεπά Πα: ααοά 
Ἠειοάες οβΠιαΓἱ4Ώ1 οἰίαι {οἱο Φ9 ΗαἴΑΙΠ ἃ ΕαΠ ἁαπιεητῖς 
{μ[οἰταπς,ία Ἡοποίεπι ΑάρβιβΙ,5εσα[ιει, ος εῇ Ααρι- 
Παιι,αρρε]]αιοτίτωτείρτοις Ὁ .Ηιοτογίπο ἵπ Ε[ερί] 
ΟμτοΠίςο: δες [ερβαηυς ας ντδίθις σεητί]α σεθασινὸς 

ὐπὸ τῆς σεξαςφη ο» σα μαρίας πολεὼς ἀειίιαιετίτ.Απ- 
τις {αι αυτοι ὁ λαπησΠΙα ν οτί [μη] ε[ξ Ρτο{ευσηπῃ, 
οὗπι ο]πῃ οκ 1]]α ἱΠχρίετας δὲ ἰάοἱο]αιτῖα ἰη ροραἱυπῃ Π- 
τας σαι ἀἰ(Γεμχίπατα αεεῖτ. Ὑηὰς Όειίῖς ρε Ρτορᾗῃε- 
αυ αἷς Ῥτορτει ἱπιρίςταῖεΠ] Ιαςοῦ οπιπία Ραςο, δε Ρτο- 
Ρῖεί ρεσςατυ!η ἆοπς Π/(τας).Ουα ἱπρ]ίεῖας ΙαςοΒ2Ππο- 
το ολΙατία» Ὑἱάετας 1 εῃ Οα[αἱίοηίς ΠπῖεΓρτετατίο 
ΠΟΠ Πηα[ὰ ααβάτατε, εὐωω σεθα φιὸς (εεππά πι Ῥαιι(απίᾶ 
χΤ. οκ ῥωια]ω) γλω Πα) αὐ γάφος ἀῑσαιαττ[εά πο] επι 
σεθα σηγῶν 44 ςΕΙἰαΙΏ ΥΕ ΕΙ {ο [εἰπχί{τες, «ἶ πι σεηςτα]ἰ.. 

τες οπιηίρ 5 ]οςί» Αωσυ(ζοιυπῃ Πυς ΟαίατυΠ} ἱπροτίο, 
ας ἵπ ΟµΙοπῖς, αὰΙΠ {Ώ οσσίἀεητε (αδίεόεἰς 1ἆ {πτετ- 
Ρτοτατί Πἱοςαί; αμ ΗΑΙΗ ἵτεραις ὁ Γαίπα Ἑςε]ε[ία βη- 

Ἱ τομ υπη οτίυπἀ μα ατὈίτοτυς , αασὰ Πτετα ἀῑδείοπίς 
| λατένος Ὀείῆα ΠΙΠΙΕΓΗΠΙ ἶπ Αροεαἰγρ[ τεμε]ατμΠι 
εοωβσίαητ. Ῥοβ {ία Πτασίς παΠά αἵα ποπ ετης υἱς ορι, 

' Ῥ. Ρίιλοεις οχι σεθασηνῶν [πιρ]ιεἶτει εχ Αωσυβίς νει- 
Ἱτεπά]η, δε ρετ Βειίαὶ Νειοῦεπ Αησι[εήπη Ἱπτε]]σεῃ« 

4 ὐιη ε[ς,α αἱ ν]τίπιης (-ααα η Εαἰς, ὃς Απτιςμτίβας ἔι- 
᾿ τατας ρωταβατΗΣ, ΠΟΠ πιοςὸ ὰ δΙδΥΠίποταπα ελιπιίσ πα 
Ἰ αυεχοτο,(εἆ οτίαιπ αὖ αλάῑς, νι Ἱηίτα οχ Απσιβίπο ποῖα ή 
44 ρασ.268. 

Ρασ.22102.Ε.ερ.εοἆ χόσμ αντ ρας.2902.δζ 191.]ερίτιτ. 
.Εεσιιῶ ὃς Ε αΠςοποιί οχεπΙρἰαῖ πεσέται» Ρἱεἱιοςί 

σπεοσέιται-ΠιΟΧΥΠΙΠΙ; ολῶς. 
14.Πωις Υοε[υπι οὐΠὰ {εα Ιεπιίδ 5 ςοπίμηρἰε τερίια5 



Ι10ΑΝ. ΟΡς5ΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 
οοἆεχ αΏ/υς ν]]α ἀε[εέξις ποτα:αῖ τε]αἱ ἆπο ἀῑβαῃ- 
συΏζποη ῄης τας ὃς ναευί {ρατί] ἱπτετβιο. Ἑ αΏςοπε- 
εις υἱς εχα μ/τας ἀοδτίπα ὃς Πα] οῖ] ἰῆς τετ η τα 
οἰαυ ἁτ, ὃς αυ αετόπα {πεβοατ, εὔππουις οἱ ογ|ία Ειγιρίας 
αά(οεἰδίε, «ὐΠῃ ὃ ραρἰπᾶ 182. ταπα οχ πηα]είς [, ρέχαρ{] το- 
Εηπιοηί{ς, ΡεπεΙρίυπῃ αυτεπα ΠῬηί απο ἀες[ῖ, (αεῖε ρτο- 
απηίαπι {άρια ΡΗΠιο Πδιο ὁ Τμεορβι]ο ριαπιίβυπα, 
αὐοά ες {]]ο ὰ 1αἑεληιίο αἰια μοι νετίας [10 ποπλίης ΕΙΥ- 
τωταα 91 Ογ]]α το[οΓΑΠΙΗΓΟ 

18, Εερίως εοοχ, ἄ)Ιόγτος. ΛΙ] ἆπο βαητ ὰ νυῖραια 
Ιεβίοπε. Εαπεοπειί Ιοες εἰίαα ιποη[ῖται εχρ]ίςᾶ- 
τἱοΏείη γεἰ ροµιις εοπμ/{ἐτυόίοπεπι , τῷ ἁγιόντ πα-- 

λυ εἷ τὸν κοσικον » Όεπέεπέε (ἱπαῖε) ἐν ης ανα, 
Πμε Αάάιπο, Ππε ( αυοά ροτίας ἀμςο) Ομτίβοο- | 
πωπία (αβίιςἰσΏζιτ. Όυα (εηῖεητία ὁ {αςτίς Ητειῖς ρο- 
τίζᾳ ε{ῖ. 

χο. Οἶτατ Ίος γει(ας ἱηεεριίοζες δξ νΠοΟ αΦ{οΟί68. 
ΤΠμεορΗί]ας Ιδ.τ.αἆ ΑιτοϊγουΙη Πε [είδες σί6υλλα, 

δρ ὅτω σεσβµαγκε χα[αγ[έλλέσο, οργίω τῷ κόσιιφ 
μελλευ ἔρχεθτω-ΕΦ1 9ν ὥτως. Ε είΠταῖτας αὐἴεμα. Ππα- 

εἰς (]]ο γετίης ος 1ποάο, Αυτίχα δὲ αθάνατος μεγά- 

λίω ἐπέθηχε α)άγχίω. Ώεπα [ιο νετ (α{αἱ1ο ρετ[- 
εἶεηα Υἱτίπ]ά1η ]]πα ραρίρα:, Δάαρηα οἱ [αίμο θενς ἵπι- 
πηοτια]{5 {π 1]]άπι Γρ ἱτίας νεητί,δες, η 

Ῥαρ.»λ4.3.Ηΐς ἀεε[ξαριὰ ΤΠμεορλί]απο, (εἆ ρο(ί {ε- | 
ο εβίςιη αὐτοὶ ϱ) 1Π(οεῖτη αἶτετ τα]ΐ5, εἰ» πολλαἑ θνητ 
έμερλος)Ἴσουν αἱ] ολόώτνο» ἰὰ ε[ξ ,Ιπίεερτετε Οαὔαίίοηο, | 
ἹΜάμέαίκ, 67’ υαάή]ὸ Φ1{ΟΥΙΥΕ ἂί[ρημεγμμ. Ἑ ερετίεαι ααῖσπα 
λίο νεσ[ι5 ουπα ΡΓοΣίΠ]ο Ιπίτα 1.86. Ρᾳ6. 267. Αιηῦς λο- | 
ΣΕΛ νοι[α απ. Γεη{Ηπῃ ἂς ταττί ΒαὈγ]οπἱςα |εσίπιως αριὰ | 
Το[ερδ ή Αωτίαυἰτ..ι. ζαρ. 6. δὲ Ε[εσῖυπη 0. 9. ἆς 
Ρίαραταϊ.Ευαπσε[. (4.4. Εἱ5 γειδί»: αδὶδὲ τὸ πυργό | 

το τν, χ9) Ὁ ἀλλοφώνίας τη ανθρώπων µερωηται χο) | 
Σίθυλλα »λε γόσα, 6 τως: πάντων ὁμοφ ώνων ὄντων το. 
αὐθρώπων πυβηρν ὡκοδόμησον τιὲς ὑψηλόπατο, ὧς 



ΙΝ ΟΛΑς, ΙΡΥΣΣ) 
το] τον ἄρανὸν α)αἰθησομδνοι δι αὐτῷ. οἱ τν }εοἱ αγἑ-- 
μές Ἐπηπεμψαντες» α)ἐτρεψαν τὸν πύρ . χφ] ἰδλίαν 
ἑκάφωφωγιο ἐδωκαριχα) «λ]ο) τὰ τοβα θυλᾶνα σιωέ- 
6η κληθήναι γω πολιν. ηος οί: Ώε ἔγγι {έν σσ] Ε0/1-. 

ᾖρᾳοπο ης νάγΗΗΣ Γιά δα ΛΟΥΗΠΙΕ,Αμεεην : 69 6η ες νο 
ου εγε(’ [6ΥΊΛΟΊΕ, ΕΗΥΥΗΥΗ «άάῤεατε (6ΗΕΥΝΗΕ, για 17 εως 
α[ζεηάετεη!. Εάν 1] νεη{ῥ ἀΙΥΗΕΥΜΠΣΕ. ΕΕ μησημ { [ο 11]- 
γαβΗΙ ναγίοία{ε ερη{[ά ε[ἶεωξ , υε Βαδγίοηυ ε ομείαρ νοργο- 
ἔμτ. Οπ{ἱοςμ5 ρο[ξεα ἀφποάαπι δΙΟγ]αἴυπα απ όξοτς Ἱο- 
ές αηίααι ἀσα]τ ντ {[ὲς {π{ετεζεῖαζ» αῑείπ αριά Τ{ςο- 
ΡΙ],ἀεε[[ε ἀῑχίπιιας. 

7. Αιμεπβροίας {π Λροϊοσία Ριο Οπβ]αΠὶς {εχ 
ἀείμεερ5 {εφ υεΏτος γετίης ραυ]ο α[ῑτες Ἱερίε ὃς ἁπεί- 
ευ, [α]ί σοι, Δητοτετή 7 δεκάτη γωώμδες.τξ, ὁ ηνδες. 
οὐ δραρ χα], δες. ΕτΠΙΟΣ, γαιάντε χαὶ 6ροι)ὸ) ὄνομα, θε]- 
πες γεχα οἱ θρώτιςοι., 

16. ερίας οοἆεχ ηνίχα, δέ γετία 19. βασιληι δν 

γι ρασίπα 279. ολο(]ς ε( τε] είς Π{1ππη αριά Πε[οάσαι 
τη Τμεοσοπία, ἀλλος ὦν ἀθανάτοισῳ εχη βασιλκίδου 
πιμµίω. 
Ρας.227.5.Β.απεοπετί δὲ Ρι]ιαί «οεχ πε πλητα). 
14. [π Ρμτγσίατα πυτεἰςατίοηῖ5 σαι{α πο [απ] τν [ο 

ἄσπα, Υἱχ αριἀ ΦΠεππη απ αἰίμπι ]εσείδ. [η ΣΥ ἔξιπα 
αὈ] οσατυπι ε[ε {οεδίτ Πε[οεα». Γη{οἱεης ή οσο νἰ- 
ἀετιί ποπαϊηίς Διὸς ἀετιατίο πο το αίαπε ασε. 
ΦοπΙμίΗ(α ροτίας ἀπίῑε, ααᾶπι ΕΙτΟΤεΠΙ ἀμάπυὰ ας” 
Πρίτ. Ὀήαιπίας πιπ]τὸ Γιααητίας [Ότο ρτῖπιο Πα{Ιτα- 
τἱοΏίΙΠ1 εαρίτα γηάεείπιο (ετἱρῆς: 1μριεον ες [γμαξΗ., 
[η μή μεημΙγΗ με ζο. 6» { με νο γ ἀῤῥεναίηο οξξ,πο, υΕ Ηέε 
ΡΑΕ, /εήμογε οε]οδέε { ση, νε ἆά υεά ὦ , Ν., σσ» 
αΙΑΗΕΙΗς ΓέῤΙγες αηό, μα υὐ ης [οὐ εἰ εξ ος 
επ Ρο πάβΙΑγε ΙΛάΖΑ ν ζ 1{[ 4ΕΩΡΗ αἰμηάεὮ) [ε 
ἆιοά [ΤΗ ο, ιδετὸ «1 ήΑΥΙὗ1 υΙΧΟΥΙΡ. ος 

1οιίθε ἐπωνόμασαυ ϐ, ἰτα ἔετοπείρυς ἀμοῦις εοαἰςί- 
δις, 



10ΑΝ. Ο356ΟΡΟΣΕΙ ΝΟΤΑ | 
21.1-4 ἑχληἳ. 18.1. «4Ρ.14. Βειπάε Τέρα, ρε ζήαην τε(ζ 

ΦΑΡΥΠΟ []μο ΡΥΘΟΥΕΑΓ 06 Α{ῆ μες εἰἰεα[οο ε[[ς εἰ αγ ο[εάεοΗ; (ει ᾖ--. 
ἐν [ον μή ΤΗΓΑΠΕ νοεαπ {η , [γα Τεσιήνοε [ήν ΦΑΓΗΥΡΗΗΣ Αἴημε. 
ΟΡ εοβγοβεπά, εο[ζ με 1ο ΟΩΥΟΡΕΡΙΕ 67’ ο/οάμὴ [ 4Ρ-. 
ΡοπίριΒκε Ρ/βοτία μην νογα [1.είοεε 510) (4 ΕΥΡΗΡΥ ΚΑ, οἀεγε [εγε. 
δες, ΤΗ ο 10 βαν φμ« αά ΤΕΊΣ 103 ΑΓΠΙΠΕΠΗ, ἀι[οεβαν. 

Ραρ.215.1ο.Όρειατυμη ἱπευσία Ἱτιερῆϊ ο/γοστων Ρίο 
αθιόπω!» 4ο ρυδ[ίςα δὲ ρτ{υαία εχεπ)Ρ]αι]α ασηο(ςὔς,, 

Πτετιη Παδεδίς ΏαΏς πιοβᾶϊςἱίατυ η «ΠΙΠΙΕΓΑΠΙΟΠΕΠΙ: 
Π[άεια ρ6ης γειδίς ρᾳς 265, | 

12, Ο µατσο: ί νετ(ηςτερετυη τς {πίτα ρᾳρ.2 4Ο νδ11Π. 
{εςμπὰ ο ἵσατο ἱεσίτατ. Τ εττίυ5 αἱ ἱῃεἰρίτ γα) αν, ΠΟΠ εί. 

{π {αρ οτίοιῖθις «ἀῑτιοπίδα5, αρρτοῦατυτ τάαηςη ὰ εεἱθις. 
πααη(οτἰρι]ς δε 51ΟΥ) ]α ἱρίτας ἶαπῃ εἰτατο ἱοςο.[Π 4 µαιτο 
Ρίαςετ,νῖ ἱδίτά Παδετυςγόῳ ρτο μόνος, αμ ο {Ώσοσ,ςοἆ. 
Ρτοσ/[ας ἀεβςίτ. | 

17. Ψἱάετωτ εἑρξ Ἱεσεπάσπ ρτορίει αοσι[ατίιος (6- 
4 εηῖςς,Εαπεοιετί εχεπιρ]αῖ μαρειήἔυσι, αμοἆ ἰάσαν 
Πτευπῃ ἄξνσι. | 

Ρασ.221.1. Ῥυτο ρτοῦ τη ερἰἶλείοη λευχὴ, Πα μἱά ση 
4ε Ἑοπ]απο ἱπρετίο ]οφᾳυἱτμ: ρτορῖεΙ ςα)ἰφαῖος ΤηΙΙ- 
ηεια Ριδ]ίσα απηδίεηϊες. Ὑταπτας «ο ].αἰπὶ 4ἳοφ ες 
Οαἱρυτπίας Ε.]οσ. 7. πίνει ἴοεα δἱεη/αμεγε ΤΥΡΙ. Υ τἱ επἶαπα 
ΙΠΟΧ Εοτ[ίαΠ απολιόκράγος. ΙΏΟΧ Ρις [οτί τεσίμς (ο4εχ 
ἐφ ἑασεράδ. 

5. Ηίς γετίας, εετείας Ίεεπι ὃς απαττὰς αἳ πος,]εβυπ- | 
9 / ) Σε ᾗ εως ρᾶρ. 191. γδί μέγα Ἠαῦεε ΡΓο µεταὶ, δε π]ομ΄ , "οταν 

αβζουτα. ο ο, | 
13. σε γέσι Τερ.ζοἆεχ. Ατ τε]1αἳ τεγε εδ. 
14{.[άεπι γετίαςτερετιτιτραρ.2ό7. 
17.Εεσίης εοἀεχαω τῆς ΡΙΟ αμ τοῖς. Εοττε {οείδεπ ἆαπὰ 

αὖθις. 
19.Ώς σγρίοτπιζεσεσεπετε ΟΙ (ο γἱάε ρᾳασ.264.. 

δε {εριίτια τεριπα (ἱτρε ρᾳς.2Λ9. 
14. Ηὶς γΥοετ[ις αρπο/είτυτ ὰ πείρας πιαπυ(οΠρείς: ἵπ 

οπιπίθις {αίΏςΏ ΙηΔΏς 5 τερίο εβισί όδ αῥγώΊπ α]ιῖς 



ΙΝ ΟΧΑ0, 8ΙΒΥΙ1, 35 Γη στ, ον / ./ ΑΝ ο ο} Γή, ἀυοῦις, στις δὲ αρχή τὸ των έσται» ξοτιὰ,τίς λ αρΏη εσ- ὴ 
σέται αυτ. 
Ῥας.232.9. ]ητεσίο ςοαϊςς ἁε[ιάετατατ (ο νετ[ας. 
τ9.Εαο ρτοτ/{α» {υΏῖ πο υτί]α. [η [αρ ετὶοείδιις «ζἱτίοπῖ- µ 

« Ῥις ἱεετατιτ γοτίας α[[οξ]ίζο ποῖατηδ:ῃ ἆποῦιις (οεἱριίς η 
| εοά1οΙδ.ταπτήπη {οπιο] Ρουΐτατ. αἲ {Ώ τεσἰο Ρτοτ(ας ἁἰ[Π-. το ὖς / Ν 9 / ϱ | πη1 11 ιῖὰ παῦοτ, ἐσι πο λιό τε Χτ, βογος ἑωρυάγια Β ΕΣ | Ι ί 

ης μοι 0 οσ»δξς. ή, 
22. θΙΠηΙ]19 Εαῖς ἁοάτίπα Πα] εἑαίσοταπι οἵαςυ]οΓΙ1Πι Γη] 

πμς ΜασίςοτΙΤΗ ρᾶσ.ότ.δὲ 6Σ.ΠΟΠΙΣ οἀἱτ]οηῖς. η 
ο 120.Οοἀεχτες.παλ μού Ρτο αριθ). Υιαφιιε|εξίο Ι 
'. Πε ροῖς[.Ε [ἔοτωμταιουεῖς εΏίπη Ίωχτα δὲ ρα|ρἰτατιοπῖ- ή. 

'. Όις οπεἶπα δὲ αμσιισία οδΡΙΑΑΗΣΗΓ. δοπἱρίιᾳ Ῥο[άοπίις 
αα/ααπι ἠ{Ῥταπη τείίε ομ]ζα, ου] τ{τα 1] ξεοῖτ παλμικὸν .π 
οιώγίσμια,, Υεἰατί {1 ἀεχτετ οευ] ης ρα] Ρἰτασίς, λος Πρπ- ΙΓ] 
ῄεαξ. 

Ῥασ.230.1. Ρ'οΦ αςἶτπιε αμα ἵη φαρμακδ)ο» 6ΟΠΙΤΑ Υ: 
(απι.Υἱὰςε ρας..08, ή, 

4- Για ζχαπτ. 10.2, ς8Ρ «17. ΓΗ Ιμεη]α [ο α{γοίοσέᾳ, π 
«σ’ ἁγμάβίιώπα, σσ’ αΗσηγά ο,’ ρα ζημε 1 ΓΗΥ ΟΥ ΑΕ ή, σσ” µε- 
εγοή1ά/14, σσ’ αγ: Ἠαρίεά, 65’ Με Ηά ΡΥ{εΥ εα ἼλαἱοΥ μή ἐχέγ-. | 
ση! ᾗοΠ6 νε] ΡΗἱα”1,υε] ο έ ήν ο7ΜαΡετ[ε [αἱ Γη, νε πα 

' Φλῤί]α ΕΥΥΕΡΥΑΓ6β. | 
επεἰ πλάνα παντου τα δὲ ὄδν 

Οασαπερ ἄφρονες, ἅξς. , 
7.δαπεοηετί φΠαιετηίο τση {οσίρες πλάγης. τεσίας | Μι 

εοἆεχ «πλάνίω. Ὀεις, η]. 
ο ατΠἰς ευα {6ο αεπτί ποητερετίτητ {η γος.ςοἆ, τερίς Γ. 
δ10[ἱοις. δε[α[ρίςἰο ε[ε ες 4μφ 1ο σποπηίςο {οἱρτοτς ᾗιις Τι 
Γπταπβατος ε[]ε, Τ{λεοσηῖ5 βΗπ (τει ἔοτε 4ο ραυρειταϊς: λλἡ  ./ ιδ { 1 , ΜΗ «Ἐθημοσμο ή εικῶν, η δή ΚθυΚαι πολλὰ διδσκφ» Τρ 

ψεύ δεα τ, εξαπα {χο τ, ὄλομλμας τ΄ ἐρλ λα. 
τ,οςτἱσεπό ση εί γέρςο ἄ ππο,ὸ ἱξαηςοπειί ιασηιξιο. 
Ῥας.16.1. ἵα ἀμοδυς «οἁ. (οηδίεις ως , ἃς Ίπ αἶτετο 

Γποῖατας {ἆ {άεπη να]εΓς αἴους ϱ ηςς, 
| Ἀερ.εοἆ,Ὢθ Ρτο ϱοοδς,Υτπέτα ἄροόθι «ῶθ9 225. 
| 



ΙΦΑΝΝ. ΟΡ5ΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 
12.4) πασιν Ώαῦεηῖ εχεπιρ]ατία οποία, ηλ οωίπ 5 

εαππ6Ώ οοττοχί χα) σσ”, 4ο ἆ Πο ἱπίτα ρᾳϱ. 262.ἱΠ Ἆος 
ἐρ[ο Υετίὰ ]ερί φἰάετεῖη. 

Ραρ.216..Μἱπῖ]ες {απ ἆπο γειίης ῥρας. 26. εοτρα 
ἁὐῖςπῃ Πἰς πμαν.νι ἰ]ς. | 

7. Ὃς (εριιαρίητα απΏΏοσπα σαρεμίταιο Βαδγ]οπίςα 
Ραβιηω Ρτορβειᾶ. ξ τν να. 
ο 215 Βεριις «εοἀοχ ἴω Ρίο [κ «ὦρ. ἔοτῖο {οτἴρειπι εταῖ 
εν. 

Ρ.ε40.1.Ό παεμοι {Πῇ νετ[ας Παῦ επευς {αρτα ρασ.2218. 
6. Ττα εοιτοχί ἑτεφίο «ο ἆ. παπι π]α]ὲ ρτοσςἀεὗαι ρτ]ο-- 

ΣήΠι εἀἰτίοπΙΙῃ Ιοέχίο,ἀθάγατος.οτι θες, ἕξς. Λιαπε ὶς 
ἀε[ιπίε παπι {οὕῖρτας αματετηίο Εαησοηςετῖ. 

21.ομἱάα5 Μαρος ἱπτετρτεῖατιτ Ῥοτίαπη,Ψἱὰς Αυσυ[.. 
ας οἰπίταις Ώ αἱ , ΥὈῖ ἆε (ορ δε Μαφοςσ. Βτο μεσον ὅσο, 
μαβεῖτερ. οοὰ. η σοι α)ὰ μέσων. ίοτιε ἱεσεπάυτη αγὰ 

μι οὐ 0γ. 
Ραρ.Σ42.2. Ὀτίοτες εἀίοπεσαί αἱ δελ. 

21. Κερ.οοὰ. ή ἀοσὶς ΡΙΟ Ἰαοσίό μεροσύνή ΡΙΟ µᾶρος, 
σκυάγθα Ρτο κωάρρα: ὃς Ρᾶφ.[εοι. [εροὶ πολις ἂσυπα- 
λεοιο. | 

Ρασ.244.19. Ἑχριείῇ Άμπο νετίαπα νε εταιΊη τεσίο 
οοάίσε,]η γυ]ραξῖς εάῑτίοπίδιις Πο ἱεσίτι,[τοιλοί ο) πε- 
νι γιὰ µιύρλα δὲ ὀφ λήσέσυ. 
τ7.Γ εξεσᾷ ποῖα ατρυίτ, οί γίςεπῃ {αρρ]εῦ ης ίοτεε 
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ΓΑ ἐξαπτίαηα Πα ὁ ζαρ.1.. 10.7. να κρεττε ΙΗΗεΤΗμαή οᾗε 
Λο; [ο ή)ηέηΥ » σσ’ Πμιάεηι ΗΑάεο Ώες, ᾖμοά Π0Η1ΕΗ εἰ μ-- 

ἔννεγ ή,” η ά Η εις , αἱ ΗΡΙ ΦεγιΓαξ Ρορμίωην 
ΟΙ άγΗ/. 

18. Εαάεπι Ρραίοποια(]α ε[ε {πίτα [15.8. ρασ. 275. Ιια- 
Φξαπτίυς οτίαπῃ Ἠλα[ 15 πι οποηἰς ΠΏγ.7.εαρ.25. 60η 4η: ἡ]- 
ἰμά οδό οερίἆες, 67’ ρύμμ ε[[ε εαρεγΕ, φμοά ία [ογε αἰωτέν 
ϱής μη ε νεηη[[ε 14η» ᾖεηι γε [μή οΥὔΙζᾷε ΓΕΥΥΑΥΗΗΡ. 
Ώε]ε ρατΏἱςδίατη δὲ {η λος νεἴίυ πωοίτο οβ/{ἑαηϊείη, 

Ῥαρ.247.2. δεΏίδε μαχαρλφὺ ο. ΤερειίτΗ Βἱο νετ 
Ραβ.299. 

Ρασ. 

| 
. 
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Ραρ.248.ΥΙΧ εοηοῖρίας ΠπεΗῖσία γοσίαπα Ἠαί ας ρασι- η 

Ῥά.Ο 0 Ἱατεσίο οοαίος ἁἰοτ[α τερετί, οἵς αρρο(υ1, νε 
ΡιοπιρΗδ [η ςοπ{ρεσχα εῄεπε, Ἠαδηίπνιις ααῖσπῃ ος {]- ( 
1ἱ5 αμα οτ Γαρτα ΠῬ.1.ραρ.ι68. δε 17. Αιουεἰῃ ρτίπιο |, 
Ριτο τεόὸ [ομΙΡί ὁ νετ.ςοἆ, παν ] αν δς Ὑεροι σεύση, 

Γης ΤΙμ{ο ο” εμγά Μεγ! (ον {δε μμεγΗ τος εῇ, Ο/1Π ἐς | Ἱ Εππάίτις αΌ[απηρτος ἂᾷ {ο γεεερεῖῖε, 4 επιαάπιο ἆ μα πα 
| Ροίτζα,οσόσαις νυμφευσε] αἱ δης.δε Ρραᾶδ.2/2.2Ι. η Ἰ | ἳ 
| 14. Ὑετεσςς εζτίοη6ο φημέζάσυ. πιο τεζἑτεσ.σοἆ. ἡ 
| δορύλαιογ. ΕΠ επίπι ορρίἀαπα Ῥμιγοία ποιηΐπε ΏΟἱΥ - 
'. Ἱαυπιτεῖς ΡΗπίο ὃς Εα[ατΏίο ἵπ «ΟΠΊΤΗ. α Γιοπγίή |] 
|. Ρεπίεβεβα, φποά οεἶαπι δορυλάφον γεὶ δορύλλόον ἀἷ- η) 
οτί. 
Γ. ἡσοιΙπτεσ.εοἆ- (ΟΠΗ ΡΙτΙΓΑ (γεάδος δι ο. 5641 εης Υεῖ- 

{5 ἱπεεστίοι ε[Είηξια Ρας. 212, 1 
22. Ορίπατας Βεευ]οίιιο Τα απ πο]1ϐ.1,σαρ.ό. νδί ἆ ο ή 1Ογ]]α Ειγτβαα {οηδίῖ αἰἰαἀ οτε αἆ Ώμπς Ιος11Π1. νοτα ἡν) Ἱ. Ταπῖ: ΟΙ ΕΛΥΕΡΥΚάΗΗ, ανν «ἄρομοάογρε Έγγέργκη» α[ῇν-- "ο ν 

{26 [ή [η[]ό ερ, ἑάπινε ΟΥ [ζωμ Ρο ΓοΡΤΡΗ υάΓλη- | 
ο 4 στ’ Ρετζγάη» ε[[ρ Τγοίή, σσ Ηοαργώ 1] ε]ά [σάρεν- 
Ἱ 1.9ςὰ ὃξ απῖε Γιαὐλαπτίαπα Ῥαιι[αΠίας ἶνος γοι(ας νταϊς, η ή 
Ἱ. εοίηιε Πετορβί]α αά{οτῖρβτ.Υ ειδα Ραι[απία λαθος [ιι- μα. 
| Ρία ρᾳρ.72. Φοἱίπας 4ποφις [επ δίτ εκ Βοςςὴί ἱπαϊς]ο,, ή] 
Ἱ. Πε]ραίσαπα ΦΙογ]]αμι απο Ττοίαπα Ὀσ]]α νατοϊπαίαπη, | 

εἰαίαμε νετ[ας Ρ]τίηχος οροιί {αο Ἡοπιστ ἱπ[οτηί[ς, | π ο 
Ῥασ.251. 4. Ὡαρ]ιίἁας φήοφιιε 6ταηπιαείςυς Ἡοπιςγ. η 

Ροείπ πιεμάαςί] ατσμίς,ομἱἁατε[ίς, ΤΠπεορ [ας οἵα:. 1. πι | 
Οἱµά Ηοήμετο Ρος Τλκω δεί; εὔη[ϱΥΡΗ1ο σσ 1Η ΕΟΤ ἀεές- η 
Ρί102 

Ά ερ.εοἆ.μαδει όνος σιν ἀνήρφ. αι 
Τα5.292.9,8.ἱιο ια 5 οἷἰς Β [ία ἁιείτατ, ΡτοΡτετ (οἷίςςο- η} 

Ἰο[αμα ἵπτοι {ερτεπὸ πηιιςἱ πιἰτασα]α τεἶατυπ, αυἱ ρο(ζ- τν 
΄ εδ ἴειιαιποτα εοιταίτ.Α ιά ο1γ]]α ναιιςἰπ]ᾶ ὰς ἔλο- | 
΄ 4ο νίὰεται ἵπποτς Ῥαυ[αηίας, 4ο ἆ 1Π Ως ΗΌγίς ΠΟΠ ϱΧ-- 
Ἱ τας. Κῤοάμο (πα αἰτ) {π[Ωἱά ην φε]λοΥΛΕΓΟΥ η ρη[]α οὐ, νε δὲ- 
Μα να{ΛομάΓίο ΧΡοὲ { ολἰεο ΩΤΗΡΥΟΡΑΓ 4. 

ΤΝΗ 
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19. Ρίο [ετἱρεπά μπη, τα) μ, τουὶ ο ὁ,νεἱ αἱ. αἱ δέ. 
2}. Τ τα]]ή5 τειτα εοπ/[οἀεταητ {10 ἱπιρειίο Αασιυ[ξὶτο- 

βεΕι{εὈίο ἵῃ ΟΕτοηϊςϊς. 
Ρασ.295.9.Ττα εοπεἰρίτυς ηὶο ντα» {Π τερ. σοἆ, χαὶ δὲ 

αὐτῃ γερμησι  Ὀφασιδιησι τοιθέίσο,, 3ο πλοὰο(ας 
4ἴη1ε οχο {15.5 εαπεηῖεπι [αβρ]ειί εχςοἆ,τες. 

δ.Ιπ εοά στη {εεἰδίεις Ἀιμέτής. τεἀιΏάατ 4Ἠἴεπῃ ΥΟΧ. 
{ 

παλυ. 
ν 3/ . ή 9 

12, Μ Α]]εηι α ητων ΡΙΟ αγέμωΥ. 4ΗΠΑΠ4 Πα ης Πς αὐἱ- 
ἀεπα γε] νετίας νε] (γπιαχίοςουβοτ.Φ 6Η {16 ΓαΠ1ςῃ Ρατει; 
{οτε ντ ΓΗταςςς ΒΥχίαπι αἴςεΠῃ νεἱ Β γα τίαπα ἱηςο]ει- 

. . . / ' 

τος(1ὰ επίσα ρυτο ἀεποταῖςε ερΊΠείοῃ ἀκρόθυζοι) [οἶαπι | 
γοιταπί, δὲ αἷ{ο ἵταπ [αιί αἰῖς νεπτίς οβ]εητι{. | 

14.Ἀ.εσ. οοἆ. πόλυετη δὲ ΥΡόγοΥ ἆσ.. {εαπεπῖος ναι» 

{ης εχ εοἁάσιη εΠιεηἀαΙΙη5. 

24. οἱρη]]ε νατοἰηίαπα αςςοππΠιο ατα Εποσιίς 9. Λ. 
Ρᾶρ. 192, 

ας.246.1.ΛΙία εἀΙῖοῃες γαλ-χριοις.[η [εΏαεπεί νετ- 
{ια Εοτίαη αὐλήσφνϊ επ 1 οταςμ]ο Ρ[ιαεπαΙαῑς Ῥιααἰεἷξ 
εηίπι δίΌΥΙ]α 5ἱογοπὶ δε 6ο Ππιῃο Ῥε]]άϱ Ρες τη ασια 
εἰαπσοτειη,δς εἰρίαταπα σαηἵαμι. Ός ευδίς δς Εβ]ἱ5 εἰ]! 
Πη5{19 ν]άς229.456. 

2: οἱηλί]ες Υετίις ἔαετΗης {Γωρία Ρ8Ρ.239.δέ2490. 

11]. | 
121.Β.εσ.οοἆ. γαλάτα|» χο) διρδα)ίδα|σιη ἄλαδ ἐ- 

πεο. 

24. Ὑτείηιςο «Ο4ΕΧ, αγ δὲ ὃν ἀλλοτδίῃ.οθυπάαε. | 
νε] δὲ, νε] ὀρίπίτα Ρας. 26δ.9. χώρη ο ἀλλοτοίη. ΙΠΟΧ | 

Τεσ.ς0ὰ. ῃδ τι. 
}ὴ κ) 9 

Ῥασ. α5ο,2.1ά ει εοἆσεχμαρσω» Ἡ δω ν.ΏβΡομ Ιζο- 
[πα εται Εεληΐςοτυτη ; δζ γετία {.παμφύλω); ααεπιαή- | 
πηοά µη {αργα ῥρασ.228. . 

5. Εοτῖε χα ῥῶν Ρίο μαὀ ρῶν ἱεσεπά στη. Τ άῑ] επτο (:8- 
τοις εοπΙππσαητατ ρᾷρ.228. δὲ 234. Ο.ΐς5 οὕπη «ΒιΠίο- 
Ρος ρασ.221. . 

7. Πίο Υετίµ5 (ο ]οςο ποπ ε[ Ροβτις, Υῖ ὃς ρ]αΗποῖ | 
α 

| 
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2}. Ὁ εμτεζοποτη(] ζ4Ρ. 23. Ῥεγ[ε/μεην 4Η ηζε, στ’ ἂν 

Μμεηεμ]ε[μσαδηηὲ ἄεεενα η]. 
Ρασ.269.7. Αποδο [οτίρέϊ «ο ἀϊσες ὃς νετις ειιίο τα” 

ξεταπῖ χα) ήσά πυλιν { ς΄ὀγ.ποπ πηαὶὸ, νι ατὐίττοτ: γίάς- 
τας επίπῃ οἱογ]]ᾳ {ση]βζαῖς, ἰῃ εα Ετςςἷα σα]απηίτατε |ο- 
ζα Υυδί ρτίας ντρες [ἱειεία1ς, αθιαῖ5 ἱπαη ἆατα παυίθιας ἵτος 
ἁατυτᾶ, νεἰ ντρίθιας εχοῖ[ῖς (γ]15 οτί τας, γη ε πιατετία 
ΏΘΙΗΗΙΩ πια]ἰςαρτα εχςἰπζαἴυ. 

9. Τα κχαπτίας 0.1. εβρ.15. Οἱ αζ πετ[ας τά ςΟοΓΗΠΗ να- 
ΠΙταῖεΙη, αἰια Βοππίηςς Ρῖο ἀῑίς εοἰεῦαπι , ἀἰ[[εεῖε, Ἱαης 
δΙΡΥ])α αἀετ[ας εοδἰπε[εραἴίοπεΠι εἶται, {ζὰ [εςιπιάο 
νετία Ππαῃσαπι, επῖετίς νατίαητείη. απ] νδὈἱ {Π ταττίο ε{Ε 
απορά ζριο,]-α ξαπτἲ] νυ]σατί εοἀίσες αὈεπί α)ατίθης. Υο- 
τῶπι {εΠίρτυς «ο ες ορῖ,ποῖᾶ;, αἱ εβ {ῃ δἱΡ]ἱοι]εσα ἵπ- 
τεσεισ]η{ οεπατοςίς ε]. Ριτεαπῇ, Ρ]απε ευπα οἱ ϱγ ΠΗ1ηἱ5 Πἰ- 
Ὀτίς εοπ{εμεῖε, απεπιαάπιοάιιπι επίαπα η τε]αὐἰς, νδί 
Ρυδ[ἰσατί (αετβηξ, τίςτοι πλάνίω βάλο ον νῶ,ὡ επεσε 
{δε ποιέιν µεγα λοιο Ύεοιο «ῳβοσωτο», ἱα Ῥμτοσαί πι- 
Όταπα (οε{ὈΙτΗ, τίς σοἱ πλάνον ἐν φρεσὶ βήχα ταῦτου τε- 
λείν ωθολιποντα ες μεγαλοιὀ «ωδὸσωπον, ευπι πας 
Γητευρεοτατίοπο, 01420 1401 οΤΥΟΥΕΥΑ ΠΟ ΤΛΕΡΙΕ Ρο[1Η, ο ῥ«ε [.- 
ο ἀεγεμέτα Ρος Μαζί [κος ξ 

18. Υιάετας ]εσεῃ ἆ1Πι χαταφθιμένοια πιθέν τες. 1οΥ- 
ἔμ Ροπεπ{ε Βατιαᾶς {οἰ]ῖεετ. Υἱὰς 1 αξταπτίαη 1). τ. Ο1Ρ. 
. νδί ἀοσεῖ 4ποηιοὰο Ποπιίῃςοδ Ρίο ἀῑῑς «αρετίητ 
εο]1, 

Ρασ.2631.Βεσ.εοἆ, τὸ ςἐλλάς τ' “ερρεξε,αδίεδιο ῥ» 
Οἵαυμ5 νετ[αςτερετίτισρας. 276. 

12. Ύετα ε[εεορἰεσϊπτα οτα αρροῄτα, νόμῳ. δίς {αρις 
ευη ἆε ποιο ος ΠοπιίπΙΠ) σεπετς͵, ηος εβ ἂς ΟΗτί- 
Πἱαπίς, Ἰοᾳ1ετεῖης, αἀάῑτ εος πιασπί τεσὶς ]εσς τεσεΠ- 
4ος ρᾶςδ. 191, 

1ς.οἱπι]]ο πεπλϊ (Ες ΒΙΗ1 εβαρυ ἆ Ἡ οπο ετΗ ή Πἱἱαἆ.ν]ς. 
ν ων ἡ ος ο η 

λοιθης τε χγιοσΊ6 Τε-. τὸ γρ λάγομᾶν γέρας μεις: 
9 µοἆ εχαρῖται ΟεΠ.Α]εχαηἀ,ραρ.ι7.σταςα εαῑτ. 

124. Π]ς Υετ(µ Ἱερίτωτ ετίαμ) ρ8σ. 226. 
Να 
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24. Οἶεπιεπς Αἰεχαπάτίπης {π ρτοττεριίσο Ρρασ.27.ε- 

{οτι (σα αεπτες οόξο νεζίαςἀε Πεδιαίς, {εὰ αδίαιις αἲἰ- 
άτουίς ποπλίης, ἴη Ἠος {εείρο ἀπατησι» ΤΠ [εειπάο Ιεσίτ 
χα] α.ϱ’γὐθΦ»δὲ ελέφαντος» ἵπ ἵεττίο πε βροτῶν ειδωλα. 
Ον ὀντωγ.Ὁ πΑτΗΠΟ ριστετήτ Οἱςπλεῃς: γε Ιπτεγροἱατμ' 
νἰάετὶ ρο[ιτ. Τη αΙΙπτο Γοηδίτ τιμὼ σι, Ὀσοιπε ρ τε. ἵπ 
{οχτο ἀλλὰ γ»ρ .Ιπ [εριίπο ὃς οόχαιο χρόα, ἀγγίζοντεό 

Ύδυισι, καὶ τιμῶ σι μὂνου Τ αεἰ µεδαογπου 601ρΗς θες {η 
{να γεο, σσ’ νεπεγαπέµη [οἱ1ΥεΡεηΣ α{ε’Η2. Είςς ποπ αὉ- 
Επιϊ]ίς ε[ε]οευς 5ορ]ιοσ]ἰς Ίτα [οπσεπείς: Ὀγητοί(πολυ-- 
κερδεία, πλαγόμλνοι,ιδρυσάµεθα, ,πώμά τῶν Ωω Ἅοψυ- | 

| κ να 6 ) 3 Α η 3 

χω γω) αγά, μα] οκλιθίνων »} Ἐήλών,) χαλκέων,Ἡ 
! Ἀ / / νά 

Ίχρυσυτωχτων » Ἡ ἑλεφαντίνων πὺ το ης »}υσίας τε τὰ - 
ἡ / ε ευ ο) 

τοιζ χα) κεγας πα)ηγύρειο γεμογτεδ, 5 τως ε σείοειν )οµι- 

ο Ν’ 
Ρ.164, 5. οἱ Όγ]]α νεἱ Ρἱιουγ]ίάΐ9 οαπαῖπαπα {πτίωπα 

ἠπλίτατα ε[ὲ, υεἱ οἱργ]]απι Ρο γ]ίάςς. 
1}. [τατερ. εος. αἲ ΡΕίΟτες εάῑτ. εὔ χωρος. 
17. Η πο Υοτ[άπῃ ἶαπα Παδαἴπη ας {άρτα ας. 155. δὲ {ο- 

αποπῖος ρᾶφ-229.γἱὰε ἴτεπα αοΓο [οί ο, 
22.Ώς Ἐσγριίοτυητεσςο [εριίπιο δὲ τερηὶ ἀε[τμό]ο- 

πε {αΠ: ὃζ αἰία οἱ δγ]]α νατὶεϊΏία Ραφ.121.δζ 240. 
Ῥ. 167. 8. Οἰτατυ! ὰ 1αἀχαητίο το 7. «ΑΡ. 19. ἱῃ βῃς, | 

ομπουρα σι εχ Ειγιλλταα:{οὰ αἰία ςαξμιίηἰς εἰαι(α]α, ἑρ-. 
4 / » . ν 

γα δὲ γειροποίηπου }εῶν σιωέκκαν σοντο. ΥὈἱ τεέος 
{ορεάτα [,αχαπ] αἱ ε[ξ 1 πΙςπΙΡίαΠα, χατοικαυθή- 
σογτα. 

9.14 επι αἰ]εραι {εαιεπτες αήπαυςε Ιθτο εοάς[ῃ ς4Ρ. | 
λ4:ἶπ 41ΟΓΗΠΗ ρείπιο γω]βὸ χαρα) {οηρίτι. {οά ςοπίτα 
γειις 1,αέναητί{ οχεπιρ]α:;: ἵπ αἰτετο χφὶ ἄασἔτο θρέµ- 
µατου γα {ηο:1π Φμαιζο γλυχέος. αἲ Ππ{ς. ΥλυΧΕΡΣ. ΕΡΙ ᾿ 

Ητίς 51 γ]1Π]». 
14.Μεπἀοίατη εβ πολλίωο » η μοά ἶοεο νετδί αἰἰουμίης 

ἱττορβτ,ρτορο ασοσεᾶἰτ μᾳλλων.ουί βάξ {αοῖτ «αἵπῃεΏ Ο:- 
Ρλοί ρἶαης (Πιί]ο,ῇ ποη αἱεοσαπῃ ες αἱτοτο εχρτεῦίιπῃ εί. 

ἀλλὰσὺ μὴ μέλλον βροτὲ ποικλόµητι βραδάυε 



Ἀν διτΏγΥιτ. 6Κ 4ο. Ἆτ 
9 4 , / γενν ο νν αλλα παλίμπλαγκτος σρεψας γεὀνιλάσκοιο. 
19. Ικερετίτης {πίτα ραφ. 279. Βαπεοπετες ρα] α]ηι 

5 ἡ { ο ιε] λος Ἱπεπηατας, Πας, ος µου ὅοἳ θεὸο χαλ Οὔχ ἐσι θεὸς ἆλλος- ἐκειςθ... 
Γ.168.1. Ὀίσειος διΟγ/απα Μαιτλαί 24. εἰ πε 2. 

εαρυτ]ερίῇς, 
9. από απῃ οὐ [ίαι {οπ[α1,αποίη (εαπατις ο[ῖ Οαβα]ίο. 
15. Ττες {81 νετία5 πιοχ]εσυητατ ἵπ ος «οἆσίη ᾖρτο 

ρασ.275. ντΙῃ αἰτοζαττο {οσο τοάμπάατς νἱἆ εαΏτυγ. 
19. Κεῄετι Γ.αάαπτῖας στο 7. εαρ.18. αἰτοτίαςαὺ Ετγ- 

εμτσα οἱ ογ]]ω ποπιῖης, ἨἩαδοπτ αΠζσίι ΠΠ ν αἱ σατί η 
φελίῳ πεμψειε θεὸς: Υεἰε]σία ἴαιπεῃ παει Ὀταμᾶ: νοτ. βᾶτ 
ἃ ίογ]Ιπα Ιεδίοης, αμ οιπαἁπιοάυπα. δς {πτετρτεταιίο 
Ππσι]1 νετρίς 1αεἰν (αροτ/ειῖρτα » 67’ {ης ὰ [0] οΥή 
19/6 111116 ΥΕ. 

Ρ.271.7ιΒε[Ητας ἃ εγροσταρᾗο ῥιατεπαί[απα «οἩ- 
1μΠζΙοποΙ1 χα) Ρρο[ θες. | 

22.Ε ης ἀείονίραπτυσ,α ια Ὀτειίὴς {η ασΓο[Ηε)]ὰάς. 
Ῥ.271.1Ο.]τα οοἵτοεχί σοβῖτα µρεος, οτί ας χρί- 

4, α]1ι]ς χριυέτ, α]!] κρει νὰ Ρια [ετυητ. 
19. σαἱ1ε|.απτετας ΝΝουατ,]οἑξίοη. 9.5. ερ. 17. λος 

ἵπ νοτία ( {ο δίς) µαποαπα πΙμΙ] ρηίπχα Είοητο νἱάστιτ 
ετίαπι ἆε[ίςατίς αωτῖοιις τε[ροπ/ατς, τὸ µογος ἵάσιεια πι 
αΜἱἆεπι ποὮ Ρρἱασοῖ αἀποά σπα, 4ταμς Ρίο ος ηια]ίπι 
μέγας (18 (τί. Οἶ πα επίπα Ἠοπιοτας ππι[τῖς {Π ]οοῖς, νε 
αρετιὸ σοπ/[ξας, 9Ογ]]απα {1 ἱπαίτατας, εἰαίσες ᾗοπαί (- 
οἰία Π η]τα {ας Ροε[ ἰπ[οχαςίεν πες ἵσποτοι ηἰΠ(ία απ], 
µε γας δὲ μεγάλος αὖ ο0 [ῶρε εοπίαησι:ἀαδίαια Π οπηῖ- 
αά ν]ὰοτί ἀαβοι,φ {η εχ «ο ΡΙΡΥΙ]3 ΈαΓΠΙΕΠ Ἠος ,νεδς αἰία 
πηίτα, οκ αἰίς ταΏιεῃ ἨΠ οπηετ{]οσίς, οοπΠάεπτες Ροβῖτ 
το{εἰτι1. 

Ῥ. 27.7. Πως [ιο νοτίις νίπα Εαεῖτ {επιςητία.Ετ 
οηηίπο ΕΙπο εΠσίοπά 5 γ]άετω: Πᾳαἰἆ οσα παζααπη ]ο- 
εἴπῃ οεζυρα: ρας.271. τς 

10. Πτα οααἲτ νετ[ίας 1{ξε ἵπτες. «οἆ. μεγαν ὄψικρόν τε. 
14.1 η ξιπεΝήαττγτ {η οἵαξ,αά άξιος, ίπίεί επ ῖσ[ος οἱ- 

Βγ {1 γοία» ὃς ἵνως τεέοτε: 41ο εἶμς πεοτρτς ἰτά ναλείι: 
ἵνα 



η, 42 19ΑΝ. ΟΡ5ΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 
η, ΝΑΥΗΗΗ εχοἰἆ ηλ Ρα]άη{ες ΕΥΑΥΗΓΕ γεξᾖο, 
ο, δέσηάφνο [αέξα ΑΠ ε/ΓΗ υΕΠΕΥΑΡΗΗΥ 14Η, 
η Ε[κοΥΜΗΑ []Α{η ή: ΡΟΥΗΡΗΡΑ , 65’ []άογΑ ἀεογΗΗΣ. 
1. Ἱ,ερῖς απτοπι πείοσς Ἱα(ήπας , νδί δἱθγ]ία εζἰτίόποας . 

9ε8. 
17. Ώεεβ ἵη ρτ]οσίδ.εάἰτ, {εὰ ἁσπο(είτας αὉ ὑττοφυς 

ςοάἱσε/[αείρτο. 
2Ο. Ἠῑίαι οτατίο» πες {1ο ἶοσο υἰάεητας Υαι[ας {1 

οἱἱοσατί , υτί πσφι1ε {αρα ρασ.168δ. 
25.Υἱ4ο(ὸ {η Ρτ]οιὈ. εαίτ. ἀλλὰ ἆλ.εν Υεὶ ἅλιό, αυιᾶ 

εαπ/(α Εαῑς, ντ Οα{αἱίο νετιετίτ, δε [1 εβ {απάΐεηη : 11: 
είπε, ὃτς. απο ἱπτεσει εξ Ίοεις Ὀεπεῄείο τερί]ςο- 
αῑςί5, | 

μι) Ρ.276.Λ. δἵερμαΏις ας νιρίδης εἶται Ώμπο νο 
ή τινι]σὸ ἰαάατυπη«δυἱάας Οαπιατίπαϊς αὐ Αροϊιίπε τε- 
πμ, {ροπίιπι Εη][ο {οηδίς {η μὴ κίνειν ὃς Ρο[επιοἆμτο 1 

Ἶ Ρτουεδίαπα αδί[[ε,. Οἶπι ορῖπι (απιατίησὶ απιλτίπαια 
ντοί νἱοίπασι αλὸ ἀετίαατατὶ εΠεηῖ, οἵασ]ο αιοβίτί [μη 
Ώε ἰὰ [αεείεηῖ: {εὰ Έὐη Ώεο πο οὐτεπιρεταίεπι, ά- 
ΣΩΠΗΠΗ ΕεοεΓυητ. ἱάς Εταίπιυπη {π Α ἀασί5. | 

ο.[ αἑαπτῖας 9.7 «σαρ.2Ο. Ρο58 ρε ἀβεγιεπΕ 1Η] εγέ, 65’ 
ΙΙ υε[ωγζενς ΥΑΟΥΓΗΗ ες φῤν ΦΙΕΙΜΗΣ ΗΛΑΓΡΗΗΑ ΙάΕΗ 1β/ΕγεΝ αὖ 
ᾗ 2μ» [αοεί, σὲ [72716 ρά1Υ Μνάνεαπά, σσ’ γεσπαμὰι ἀαδίεηλα-- 

«ΙΑ ΡΟΓΕΡΑΓΕΗΗ. Ὀς ἀ9 ήμΦΙοίο 2’ γεςπο αρμά ΕΥΥΕΡΥΔΑηΑ 511 
ο αηη [τε ΓΥΜΟΗΕΗΥ. | 

ὁσ'φὅτε χ9ὴ τὸ λάθητέλου αἴσιμον» ἠδὲ βροτοισ! 
ηδὺ ἀφίξηται χρίσιο ἀθαγάτοιο γεοῖο, 

ο ηξφ ἐσ αθρώσὅὁ µεγάλη κρίσιδ,ηδὲ κ) αρχη. 
Επατίαητ (απὸ αὐ Εἱ5 ποβτίδεντ ἁυίίεπι αη Ετγτλταας 
οὔτπαῖπα ο αίία Γιαέαπτίας νἱάῑτ !ἵπτερτα αἆ πος Ρειις- 
πα εὰ ὃς Ῥητεαπίπποπισταηα ἁῑπετία ο ὰ ρΌερτίς 

0 οἀἰτίοπίρα1». δίς επῖπι τείοτῖ ρτῖοτςς ἀ 1ος Υει[α5, 4 αη- 
μια τάιη οχ εεταίαπα νε[ρίς δε Ιπτετρτεϊατίοηςο ςο]]ίσεῖς 
Ι Πσετ, | 
ή “οσσότε δὴ }ὶ τὸ τολάθη τέλος αἰσιμο) Ίμαρ, 

εἰεδἐβροτς ο ηζϕ κρίσις. 67μηι νεγο 67’ βὲς ἀῑες Αεξ εροτΗὲ 

/ 
ι 



ΙΝ ΟΛΑς, 6ΙΒΥΙ1Τ. 
κ ζα]εηη 10Η): 111 ο/1ο 49! 011 υ {ΕΕ 11Ο), δί ο. 

21. Καρία» ΟΦ εχ Ψλοίμιο 6, 10η ῥεβώ: [εἆ ροιϊπὰο ε[ῖ. 
Ρηηῖ εΠίη {πάϊμίαάυνα; «αιωίεες Ρε[είς ὅς {αΠ1ες. . 

: 2.279.4.1άεἱη Υετ[α» ο[ὲ {άρια ρασ.267. μαμα, Π! 
6. 1 αεζαπτίας Πο. ἀς ἵτα,ςαρ.22. φατί1οι [εααεπεές αᾱ- πι 

ἀ ια εἰτ α[1α ααπ ται 1 ΠΠ ὰ επεσε: απ 
φιῷ γεδὸ λατρεία, ἀνόμν, }εῷ ζῶντι λάψευε, η ) 
μοι χειά,τεφύλα οὐ ε,Χ) αρσε)ος ἄχριτον εἰ γίκω.. ήν | 
Ἱδίω νωεα) πα] δων σέφε μηδὲ φονεύε- αι 
χα γρ ὁαθ, ἃξς,δοίρια 1 ασζαπιί] πιοπαδταπα τεπιί] ή 

Ἱπίτίαιη Βΐς πιαϊα{ς]ἱς, ντ {η οπιηίθ 5 {οἱοῖ , εχρτἰπαῖϊ η 

42 

3 

ΘΗΝΔΙΔΙΑΝ ΘΗΝΝΔΗ.ὲ αιίδις ζαοὲ εβαςίτιιχ 

πίω δὲ ἰσίαν γεγγαβ,δες. | 
«1δ. Μιας ε[ὲ,(ςἆ αφ ιἱ ὁ [ια αη11] 10.4. ε1ρ.6. τε[ἰτιιὶ ἡ 
Ροίτι Αλλ᾽ ὃν ἐδώχε θεὸς πιαοῖς α/δραάασι γερα] ρειγ. δίο | ή 
επί] δέ αριι Τ,αἐλαπτίαπα Ρίο αὐτοῦ ἱεσοινά μΠῃ ε([ε ἀο- “1 
σει (επρτι{α ὃς ἱπιοερτετατίο γετ. πιοαῦίαης ΛΛΛΟ- 
Νεβδῳωίζςε, [εἱ {με ἀεάμ. Δασα[ΕΙπιαδ {η οταίοΏς ςοΗΙΓ{ 4 
αίπαιτε ΏαΓε[ δε {άλάή1 μή γα ἄῑκά!, Μι Ιστ . 
μὴ Ώ 5Η” ᾗ)11ς βΟΗΗΡΗΣ εοἱ οπά1, σ7-ς. 

ο χο. εσίαςεος.Ώαδος ηγέος.(εᾷαεια5 οβίΠιςΠ «ο ἆ επι 
᾿πηοἆο Ἱεσίταί Ρραδ.τσς. 
- Ρ.18ο.2.νδἱ να]σὸ κρισιοία τες. «οἆ. ο(ϊ κρίσεως» Ίος 
.{οπ[ας αμἰἆσπι ρο[ξω]αι, [ο ππείκαπῃ τοςυ/[ατ. 
9, Τα ρτίοτίοιις εἀἰτῖο.Πίς ρεἆο ΥΠΟ [αρειαδαϊ ,{ς- 
΄91εῃς ἀεβείοραι: πιης ντεζφιεῦοπς μαῦοι ὁ{εσ.σος. 
Που. ΟἀγΠ.λ.-χατεχρυε βον ηπ φάτνη. Γαάαπτίης 
| Ι0.7.εαρ.14.τεξετι εο{ἀεπι Υοτία5 ὰ πο[εεί ραί πα αῑί” | 
| ειεραΏῖςδ. κ ἡ| 
η ε νο 4 ο ο οταν ε ων πι 

Ὁ οι δἐλύκοισιω αρνεσ «9 δρεσυ ἁμιλλάνται" 

ο  χρρπογὸρ λυγκεοτ εεαφοισι ἅμα βόσκοντα, ή 
Ἱ ΑΡκτοισιω µοσχρισι ὁμό ὼὶ πασι ββοποισι. 
| Σαρχοίθόρος τε λέαν φάγεται α.γυρο) οι Φφατ)α]ς, 
΄.. σιω βρέφεσιγ τεδράχοντες ἁμιάτορσι κοιµήσοντοι. 
᾿ 9εὰ ῥζίμιας ὅς {εσμΏά ας 1 ππαπ (ασ, σος. 1,ιέξα τί] ῖ- 
| η ΠΠ] 



44 10ΟΑΝΝ. ΟΡΕ6ΞΟΡΟΣΙ νΝοτα . 
εἳεια ντ αρα οἱογ]]απα ἱεσαπτας, ηἱά αιιοά 1ἱε οοἵτο- 
ἁῑας ἄμμιγ Ρτο ἅμμιςε [ο ὔρτυιη Παῦοε: δε ἱπτετίο πα- 
σι [βοτοισι»οΗπεῥη» βεσμθ». 

Ρ.183.2.Μαἱ]επῃ Βα θυλῶνος,νε {αρτα ἀϊχεται εαἆςῃὰ 
διΟΥ]]α ρᾶσ.218. Λασυρέής Ῥα(ζυλῶνος. 

4. Νοϊατας {η Ιπαρτς [5 «ο ἁ{οίδας ὃς {ο ρῖο Ῥιεος!, 
ἆιος Ροβ Παπογοτίας ἀεε[ε, {ὰ ᾳο {αεί ππαηίΕε[ευπα 
ε[Π.Υιάς Γπ]τίυπα Π1β. οέϊα!. 

8, Ι,αέαπΏις Ότο αυτο εδρίτε ἀεείπιο αἩπίο, Ε- 
γίργκα [ογε αν Γ ἀπεεγοί Ην Πη]άπα 2’ επήαν. [ αἑταπι]]ςο- 

ἀῑςες πάθει φήσήμιεΎεΦ.δεὰ εασα ρεία5 µ ἶΏ ον πιταα- 
ἀμπι ασίτ, νῖ πιοπ/παϊ τεσ.ςος. 

ο.) 4 , ο 

Υ»Ρ ἐμοὶ δηλώσφα.. 12. Ψτετοις «ο εχτείετι, ν 

ΙΝ ΙΙΡΣΕΥΜ ΠΤΙ. 

Οατεῦς πΙπηετο δες ε{ὲ ἵπ ρα ]ισαεῖς δὲ ρτῖματίς 
Πτίς,απεοποτας (ασιςπ ο αἰπεαπα [αςίτ,λος εἰτη]ο Ρίο- 
Ρο[το:ετέραις-λόηος ο. 

9. θοδς «ουδ. Ε.εσίας εοἶεχ παδοί «νευδη. Ο]9- 
πἼεης ΑἱοχαπάπΙπΙδΙΠ οχλοσιαπἱοπεαὰ 6.908 ρβρίηα 
νίσε[πια, αἰ]εσατ αΠαταος Υεἴ[ας {εᾳµεπτες :{εά Ίπε” 

ἁοίὸ αριά ουπι |ερὶ νίάετας . «εῷδος φοίθν χρησμη- 
ηβ ΡοΡ.1ταφιε πια]έπι οµπ 510γ]]α (οΗ/ῦετε: διδάσχαλον 
ὑμιν αφ Ώριθήσομει τί «εοφητυ σίβυλλαν»" ψωδως 
φοίας Ἠσιοπηρ ρὅ ἵουτε » δές. αλλὰ ὃς, δες. 1οζέογεη» 

Φοδ ἁάαζνεαήὴ ΗΠΑ 510} 11η , πο λεά κ» «4ρο]μηῦ [11λά1ς, 
{εά Βε,δτς. 

21. Πυπο νετίαπα {π[ετιίσιης ὸ οοἆτεσ. 
Ραρίπα 287. 7. δερίετα Υει[ᾶς {εᾳπεπῖες οἱογ]]α 

τη ἀἰσαἰ εἶαπα οἶίπι [α(επας {π οἵατίοπε αἆ 6 επιί]ες. 
ΤΟ. Οἰέεπποῃς Α]εχαπἁτίηις ἴπ Ρτοιεριίσο  τε[στε 

«ο/άσΠι», ΥΠΟ ἴΑππεπ απότος, ὃς απατά ἁ{ποτίος: 

ὄλίθιοι μογοιποίναυ, ὡς επος εἰσ'ὰγ,ὁμοθυμαδὸν ἐκει- 
οι παντες χτι τζαι) σίθυλλαν. 



ΙΝ 5Ι1Ών1Ι, 0ΟπΑΟ,, 45 «[ , ἳ / / ἁ ο {)ηΝ6 πα ντους ἄπα ϱ)ήσογτα| ἰδόγτες; 
αφ], βωμό οεικ 6, λίθων ιδρύματα κωφῶγ, 

: ο ΜΕ) 

«) λίθυα ζόαγα,χα) ἆγα Ἀματα, χριροποίαθο, ς νι ] ή 3 μοτιεμψύχω µεμιασμένα χῷ υσίαισι 
τετςα τὸ δω),διπο δω), π’τηγῶν,}ρώΥ Τε φόγοισι.. 

τὰ ε[:,Βεαδ: οὐζο νο, ὍΕ [2ν1εἱ ἀἐράηεοη/ϱη/ῤ {μη [οἱς εἰ)ε ον δἷ- 
Ὀγί]α [2ηΓεη//Α, ζμοῆνε 

«3 [εν Ώεµή (μμ ΟΑΤΗΤΟ Γενρρ]α περα] ηή, 
δγάργΗΗ 65’ ἱαριάων ως {091 αἰάγμα,[εος, 
Έκ ἠαφιάε σσ’ νιαπιῤε [ημ]αενά α[[εέδα νίγογης, 
ΟΥ μα [08 απηλάΓο {Γοέέα ε’μογο 
Ομαήγηρεάμ», ῥγρεάμην, οἱ γμήμ ή με σσ” οσο Γεγαγ)η, 
16. Αριοίεῖε 4ος ἤτος γει(ας {άειτι Ο]επισῃς 0... 

ρα ἆᾶας. | | 
29.]οσο γλευ η τέ, υἳ νοΙ{άς οοΏ/Εετ. | 
22. Εε[ατιοξίοπεια Ρτοβαῖ εχ Πΐς οἱ σγ]]α γοτίδιις 

Γαέχαπτ. Π8.7. ε4Ρ.22. 
Ῥ.298.2.Π{στεραι ὰ Τιαέξαπτί] [εεἴρτατα, 

Ν / / ε) . ο 2 Ἱ / χά] το Τε ὀυοσ εθέας κδὺ ἐππὶ ζόφον ὃν πυρὶ πεμὰ. 
δεηαμπζΙΓαρἆ εὔμη ἆπο αμ], 4οσΗ οἶεοι οπαἱτείσιις, 
οἷτει οτάίΏε ᾳἱητιις ε{ε ία µας Ρασίπα : (ο Ιἰάσπι σοἩ-- 
ἀμπολίπιτερετίβητατ τη οα]ος δεί ρᾳσ. 299. 

το. Γιαζλαπτία5 Όσο ἂς Ίτα ςαρ.12. «Εἶλα. (ποτ) γα 
|. Ρε’ πά(σφαίνοπονε Ὦ εί ἀάμογ[ς ΓΗ κα αε/μΗή Ργίσε [ὁ- 

ομο [αόΐνεη ο[ε ἀλλ, νί Ἠλά ει σεποὸ 1Η) ΕΧΙΗΗσΗΕΡΟ- 
{ων Οπίρις νετδίς (αὈάιτετες, αἱ ῖς ΠαβεΏτυσ. νοτ- 
{πς Ρίαπο σοπ[παί]ος » ΠΠ ᾳαοά “πολίεοσι (ο θίτας ρτο 
πολεέσίντε. 

: 27. (αβα]ίο νετιῖτ σε ϱγίπαρο Γαἶμν: ἀεοερίις νοςε αἱ - 
Ἱ. αχτορλης, νι αιδίίτοι: 4ὖξ ποηῃ {πο]αάῑτ ΡτίΠα ΙΟ ΕΠ], 

{εὰ ἀοπαίπίωτο, ὑπηροίαπα βιο τεσηπη Πρσηίῇκαι, αὖ ᾱ--- 
ναῦ ἀετίματα. 

} . , 9 ὥ 3 ο8 Μαρία 291. 15.ΡΗἴο φλόηρο [οηδεπάαπα : παπα τεσ]] 
 σοαἱεί {οΠἱρτυτα Ρ{οιίας γΥἱτίοία γἱάοιτιΣ, ρευζάΆρον 

Δ 

πυρος. 
17.Νοτατ Ὀεἱ]ἱη Ῥε]οροπε[ίαςιμη. 



ΙΟ0ΟΑΝ. ΟΡΞΟΡΟΣΙ ΝΟΤΑ 
Σι,Ῥοι(α ρο[ετοταπΠοἕΤη πρεσίαπα, ντ [Πα ήπιας Βἰ- 

Ποτίςας ἱοᾳἱευς μβα{ῃ (οευέευτίς ρατίεΏτετ αςοερειΙΏΕ 
αὐ Αἰεχαπάτο Μασπο, οχρυσπαῖα Ῥοσίερο]1, «αρίτετο- 

"φαί Ρετῄςί. 
2}, Ἠ[ίο νοιίας τερετῖτας 09. δ. ραρ. 275. ΤΠεα5 

{ιοετίας, Τ γτήπα, Βαῦγ]οποπ, Ε Ποπ. ΟἱΙσίαπα, 
Αἰσγριιῃ, δξ ετοιὰ5 Ώῖς ποπιίπατας νεθες, αὐ Αἰεχα- 
ἀτο (αραάλας ε[[ε ἀσσεῆε Πή[ουίοί, φάος «ομ/{ἱς. οι 
επίτα οοιπηχοηίατία [οι δίπιας. | 
Ῥ.σ92.. ΕδάεΠΙ Ρ4ΓΟΠΟΠΙΑΠα{1ρ.ρασ.244.ὅς Ίπβρας. 

375. 
7.Ηἰς δε (οαπιεῃς Υεζ{ις ὰ οιταῦοπε ρτο οταςυ]ο γυ]-. 

σὶ {ετιηοπί15 τείέο οἰταητιι 19.1. δὲ 12. ΕΧΩ 10 ρτίοτςΠὰ 
απίςμας ἱπιρει[εόξαπα [αρρ]ειὶ : 4αοά {οτίρευτα τεσ!] 

Νο 9 Φ / »ς 

εοἁἰείς,ὅτε γα πυξοιµος αῤγυροδίγή6 «Ὠξς9οϱ αλὸὸο δίηο» 
Πίατάπα ποΏ τοἱοτετ. Ὀτο εί ΙΠτΗΤ αὐἴσΠῃ ὰ δἴίαβοΠε ἆς 
Ογρτο.]λαπα ρτο πο[ῖτο γησον , ἰ]]ίς χύὥρον {είρει(η ε{ἒ, 

απ, Ῥτίοι 9ἱΟΥΙΙΑ ρτοτι]οται Ώσπς Υοτίαπα ἆς Τεπεᾶο 
ρασ.205. Ώε Ελοάιἰς ἴτοτυπι αἰία ἱπίτα το δ. ραρίη8 

275: 9 . / : - 

τ9.οαροι]οῖεᾶ οά(ξ. λυθίης.τεσ.εοἆ.λυκήης, τεᾶεε. πᾶ 
οἴουις ὃζ Ναι οἱ {1 ρις[ἑαπιί ἠ1παί 1Π Τγεία,νηάε γησιιεη- 
τι ααστοςίΠπΙη δὲ πατε παπα πιαχἰπηὸ αι ἁατυΏ} «οΏΠ- 
οἰεδαιι. Ες αλὰς πιςάἰςαπιςητίς ΠιάεΌατ 1 γεία ἵπςο- 
Ια, νι νεἰ γαίϊουια 1, εἶαπι πιεάἰοίς «εἰεβιατια βάεπλ 
Εαοἰτ,Γηέτα 44ο αι1ς αἰία 5ΙΡΥΙΙα «ο ποιλίηε µυραπήέν ΕΥ- 
εἶαία νοσαῖϊ ΡᾷΦ.211. 

Ρ.290.7. Κεάιπρυτο ὕομος, νι Υ ε{ρα[ίαηιις Ῥ.οπιᾶ- 
πιις ἵουτοι ἀῑσαιαι 9Υτἱ δὲ Π14α.α.Γηίτα ἴΙΠΕΠ Ρᾳδ. 242. 
τερεΙΤΗΓ Ττοιλίης Ὠρόμος- 

1ο, Ττες ἵβα ἱη(ίμ] ἱτοεαπα εοπίαπσιπτατ ΠὈ. ς. ρ- 
σίπα 236. [ερίι5 σοἆ, Ποδ ει πα φω μοι. πα ντοος τος 

τῇ πιοῖι σεςἰἀετηπῖ ἱπρειαηϊς Υ ε{ραΠαπο’, τε[ὲς Εἰῑ- 
{ερίο. 

14. Ώ{ο πυρὺὸς οπιηίπο ]εσεπάι!ηῃ ε[ὶ πυρσὸ ολη, 

| 



ΙΝΦΙΡΥΙΙ. ΟΛΑΟς, 47 
Παίη 1ο α ίσης ἆς πιοηῖς Ύ ε[Ιμίο, οὐ Ιτηρίς 1 γειῖςς 
ΓαΏΕΙΙΠ εχ {ο ἰοςῖτ ἱποσπα{], νττερίοπος ν]εῖπας ἃε νιρος 
εὕπα Ποπιίπίο ας εχυτετοτ. Εα[ερίας {ῃ Οτοπὶοίς, ὃς 
Ρ/ἰπίὰς ἱμπῖοτ 115.6. ερί[{ε.16. δξ 209. 

Ῥαμ.29 6.2. Όοπέςι Ἀηπς Ιοςμηι οµπα ΕπΙ 1 18. 1. ρᾳρ. 
244. ὦ 

10. Ῥτίοτες εζ{τίοπες Ἡαβοῃτ «/γότι ο)’ ἐόντου» ἱπρίο 
επτοτο.Κεοερί {αφ ε]εάίοπεπα τερ!] εοάἰεὶς ποη ἁἰΠΠΙ- 
πη [επι 1 αξαητίαπας. Οἰταητιτ οπίπι Μὶ νοτίας ]1β.ἆ ς 1: 
«4Ρ.23. ποπ] ταπιοῃ νατίαητος. 7 ησίο ({παιε [ια- 
ἑξαπτίς) φοβασγαΓοηεηεροβεα [/ γή να Εἱράμα εἲῖ δα, 
ὄνρά γΗΥ[0 ΗΡΙΕΙΑΑ ΡοΑΙΗΗΗΗΑ ε[εκί. ο . - 1 3 νι ο] ο, χα ποτε τίω οργίω γεὸν Οὔχ ἔτι Όρα) /ουτου ( ν. οοἆ, 
Ὥραυ γθέντο,) 
ἀλλ. ἐξεμίθρίθον {δε(ν.εοἆ, ἀλλὰ "ολῶο β0.( χα] ἐξολέ- 
κουτου τε γε Ἰ | 
ἀνθρώπων ἅπασου ὑω' ἐμΏρεσι πέρθοντα (Ρτο απο 
18 νετ.ςοἆ,(οτίο. Νηθδλώις .ἰὰ εβ. νι ερο[ερο, ωέγα”- 
λοιο) Υπάεαρι Ναίοπεπι 4ε]ουε ἵτα ἀἰσίτις 

Ε[ο ονείή ές γοέσή{ε{γ Δά[ογε Γο1ρμ.. 
90 3496, νο Γοἶζμο, εοΥγεβΕα νε γερία εαὴε 

«ΞΤάεαε, ’ ”1Η4/ Μο] οΡετο[« ἰαῤογες. 
Οο4 ές [ρα περε[[ε εξ , εν ῥοοΥ σσ” είει οἱ ΓΗΣ αρ] 
ΡΟΗ Ες ΗΓΕΥΙΕΥΗΕ. Ἑκιίεῦ Γη Ρατ {ει ραπ Γεα [1έήογμηα 
«Ζ’ [μ εεάαέίοηε ϱ0{ε]ά: , ῥς αἰδιάλ, 
ἀλλ᾽ ἐλέφ µετα.θεαε βροτοί δὴ, μηδὲ ωοὸ ο ὀργ]ω 
παντοίίω ἆγα γήτε 9εὸΥ µάγαν. Ω αἱ νετ 1η ρτίοτ]- 

δις εά({ποπίδας ΠπρετίοΘ1ἱεσεβαπτησς αἲ πίης ὁ ἀῑπο- 
δις (οἱριίς εοἀίείδιις ὃς Ίος Ταἀχαπιί] ]οςο ετηεῖ παςί- 
ημπα [ρ]επάοτεπα οδιίποπτ, δε ὃς αριιὰ Ἱ.αάξαηίπι 
επιεπάαιίοης εσεηῖ, Ῥε[ρεταίῃ οπίπα νυ]ρὸ ἀλλ᾽ ἐλέὰ, 
ριοά ῥάλεοι εχαίρεΠε, 
"31.Εττοταπι βυμῖο ζοτρΏς πιετίατε ρειεππἰ,τἆ ε[ὶ, ὃα- 
Ριζαποϊ ο], δέ Παβταπαἰη{]ααβοΓο σερεΠ εταεἰοηίς. 

20. 1ιαόαπτῖης ἶατη ἀῑέο Ίοςο ἀἰἰεσαῖ : επίας ἵπορτε[ῆϊ 
οοά(σες {ις εἰαυάμητ γετίάιπ παλ κόλονεῦτ ο) ἅπαν- 

Γή 
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στες» πιαη (ο Πἱρτίς σπχὸ αρα, παγΤες , 

Ρ.199.1.]Γ.αέαπτῖ] οοάΐσοδ δε θυμῳ:ςΙ γι] ἱπχρτεί- 
{1 περ» ικκου, δεί οἵ4 τε ρψιµοΥ ή εὰ οπωμίσίη τοάΠ1ιὸ 
τεσρ.οΟς. ἐράτιμο). 

Γαβίπιας Ματιγτίπ Αροἱορ.ρτο ΟβΙαπὶς ης τε[ρ]-- 
οἶε, τα [ο ίθεῃς. χα σιΘυλλα δὲ κὶ Ὑστιασις γυήσες ο τ 

Φθαρτ]/ α)άλωσιν αἱ ο πυρὸς ἔφασαοι). 
1Ο. Ό]επεης  οπιαηιΙ ἵπ «οι Ητατίοπίδας Αροῄβο- 

]οτάπα ΠὈ.ς«εαρ.7.ρτοἁμεῖτ πηπις 1ος 1η σοηῖτα 61505 
τε[αστςόχὶοπί βἀσπι εὔπ] ΙαάΙδείο ἁετοραπῖες.Ομἱ,]αοιΙ- 
το ΕΙΗΠΩ νοξ[αα1η σαρασίς {αρρ]οπιεηίηπι ἀεδεσιὴς. Α- 
Ιἱοα 111 {π ραιοίς ἱεαίτει ἀῑ[ετερατ. ἵῃ ρτίη]ο ]εσίτ αλλ 6- 
ποτ ὃζ πεφρο» ἵῃ {οοπἆο εὸς ἄφβιτος, ἵΏ οόαιο ζή- 
σον] ἐγίκὸσμιώνῖῃ ποπΟ χα) γάβΛΥ αὐτοίς. Παης αὐ {είπα 
επι Ριᾶσςἀεητὲ οόϊα ο αβειι 1,αόταητ. 15.7. σαρ.23. ὃδ 
εοπἰαηρίτ ο αἰς ποηπ υ]]ή5 αἱ {αρτα Ἱεραπτυτ ρᾳρ.288. 
Εχιτειπ ας γ]άετι ἑ ο{ογ]]α Εσγτητας οταοιἱ5 ης ιτᾶ{-- 
Ιατ15,πατίαας επ/η Ίοςμς εΠ ρᾶσ. 247. ἵ 

ΙΝ ΤΙΡΕΥΜ Υ. 

Ῥασ.οο, 1. Ἠ]ο δει Ε απεοπεῖο {εχεις ε{ῖ. | 
1οιΏς Αἰεχαπάτο Μασπό ΙοαιἱξΙς, φπἱ απΏοδ τες ὃξ | 

τεἱρίητα πατας Βαῦγ]οηιο πποτεμΗς εΠ. ΕχρτείΠπιας αιἰ- 
επ] {Ώ ος γαι/ὰ Ιεάχίοπεπῃ ζερί] οος είς, (εὰ απἱά εα Π- 
Εἱ νε]ῖε,αιέ οξίαπῃ νη]ραϊα ων ρεξε φιλίσωῳ, ΠΟΠ. 
{αἱς Ιπιε][σο, π{{ ]εσαιοαςγεα (Ρτό γέανα)ν εἱ νεὂν δὲ ὼα 

ρεξε φιλίπσο , «άοἰε[ροπέεηε [νε μη οβεμά; ΡΡΙΗΡρει 
αὐαῇ ἀϊσας, Βαθγ]οπία ατσαῖτ Ἱπ[οἱεητίαπα Α]εχαπατί {6 
Ρίο Ώεο σο]ἰ ριαειρἰεηείς, δὲ οβεπάϊτ εἄπι ΡΗρρί 
σηαίαπῃ, πο Ιουἱδαυι Παπιπιοηίς, νι ἱαόχάπ ται, ΕΗηπα 
Εμί[[ο: αιιία {11ο ἱπ [1 άῑῑς (ποτά πα ὃζ Εταυὰς οἰπ]{ {Πτέτεπι- 
Ριυς εἴῖ; ααεπιαἁπιοάμω) Ρροίξεα ῥρᾳς. 2903. ἀῑεῖι Νετο- 
ποιη,ᾳμσά {6 Ώςο Φαπα[[ος, πιοτῖς οοπιἱηςεπάμπη, 

11.βεσ.«ο.μαῦοι “ος έζ4 » 411 οὐ ΓήεύήΓ. 



ΙΝ ΟΚΑΟ. 5ΙΒΥΣΣ. 49 
29. Ψεἱ Πο]εςς, ἆ ρηχή. σοι χείων "ος τίς λάχελράµ.-- 

µατος. αρ χει}. 
βας.202.4. Υ Βίας [οείδίειας ο 1η ἀίρμιβοπρο νοσ χε- 

ρα) ἵιω τι τες.σοἆ,αριά Η ε/γςλίμπα ἵαπλεῃ Πης σα. Ἠ {μι- 
Ρατῦί επἆ επι Μαιττ].ς. 

δ.Εερ.εοἆ.]ερῖι χαθ᾽ ὕσατον Ρίο βαθύποτου. 
19. ασείζέων ἱαβεῦατπιτ νεῖσγος εάἰτίοπςες, ἃς ναί- 

τεταὶ (α[α]ο. «γε ΑΙοΥΗ”1.. 9ο [ετἱριοζΙ1 ςο- 
ἀἱςαΠα Ιεάίο νοιῖοι νί(ὰ εβ, συ4π6µαπλ ἂς ]σάφίς |ο-- 
εμς αεεἰρίαἰας, 4ος Υε{ρα[αημς αἆ ἱπεςιΠεςίΟΠΕΠῃ οξ- 
οἶἆἰς, 

Ῥασ.204.2. (ααἶλμτα ΠΙΟΠΕΙΗΑΦΙΠΙ ποϊηίῃαι Τεαἱαπιμι" 
ΠΟΠ ὰ ραιτία ( Εηἰε οΏίπι Πιραπας ) {εἆ ὰ πω] οσο, 
αἱ. 1η (σαἱΗ15 πε ]ίταδας, δε οἶὖτι Ίπιρετατος τοπιιησία-. 
Σταν» Ασηρρίης ασεΡατ. Ιπὰς ῥετ Αἱρος αἆ ΟΥ]οπιίς 
8ἴΠιᾶ Ρτοροται!ς, Ναι, Ὠίοποτεβε, Οπἱεῃτα]ος Ρορι- 
105 ατηιῖς ασίτατς δι ἀεὺεἰ]ατεποῃ σε[αιε. 

4: Τπαἱαηις πποτθο οοιτερτς δε δεἰίπιπεσηι Οἱ ζἷοο 
Υτὸειη ἀοἶαειι, ἰρίά σιη εχεις ε[. δεἰἰπιηίσηι ατα 
αὗ Ἡοτρα νοςἰταταπῃ αα11βηοτας ,ἶς, νι ε[ξ{Ώ ρτοιειρίο, 
να, σελίνοιό νετίατιις εί. δεά ευ ἀνέμείίω νοσαι οἱ- 

| γ]]αξ απ «ο Πποιπίπο είπα ποῖαδαπε δΙΟγ]] οἶμες, ; ντ /{ο]επι πειβαταπα αρρεἰ]ατίοπος γυ]σὸ νβταια Ππσιι- 
Ἱ 1ς ἔετς ἵΏ ]οςἱςναεῖατε} 8 αυἱ4 {εΙππῃ ]οοἱς αἰεἰς δὲ νοη-. 
'το ρετ{5 σαμάἀςς, αιεπια ἁπιοφιπῃ ρεςυαείτος ἀῑέαπι 
Ἱ οἵεο/(ε[ΙπυΠ] ὸ | 
| 6. ἀργυβόκραγος ἱάσπῃ ε[ῖ ααρά πολιόχραγος»εάΤο (άρΙ)ε 
| {2πεν.Ιπέτα ραρίπα 167. ὃς ΧΑάνοχα/ της Ἱος {ρίο [οςο. 
.... 1ου δερ.σος. ὁδὸ ίπατου σφρὼν ὀψἐκρατήση. [άειι 
Γναιἰοἰπίωπῃ ἱεοίατη ρᾳσ. 267. 
.. 11. φοεθε χρατε ὥσοι ὀτεσίο σοκἱος. 

Ῥ.1ο7.16.ΑΡε(ὶ ὰ τερίο «οἆ.γετ[αςίβς, 
19. [ἀεπι ᾖαῦοι γώγευθέντες͵, ὃς {αρρ]εῖ {οεᾳαεπίεπα πητεμαο {πιρει[εθιή, «ατοτὶς πυ]]αῃ (Ερρετεδαϊ το- 

πλ ς{1Πι. ΣΑ ΤΦ 

] 
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Ρ4ο8.2.Ἱερελάχεν Αἴγυωί]ου πτολεµίεα. | 
14. λοπ εἴῖ αιιοάάδοτες ἆς ος ΠΗ{Π τεςς: γαι(ας εΠ 

ΡαείΠΙ νἰεο(ας,ρατείτη Πα] {οσατμς.Τ οἷ]ε ευση, {επῖςΠ- 

εἰα εεῖτ Ρο ρίουα. δε γρίτεροπεπἀυς ῄε, που ρειίηάς 
Παιςτ. [18 ες εχΙΕΓΕΓΕΠΗ το] ὰ ῄῃς, δε Ίμῃς 1πίετς- 

τεπη. τὰ σπα εεττὲ είε{[επ/{ως νιτιη(αῦς, {1 πιοἆο χιοσίς ἰπ 

χεγτὶς πιητςς. [πιο Φιιάασχετ ἠ]έπς εἰείεῃ ἆμπα δε με τε- 

εἰρίεπάιπα ρτοπιπεἰο εκ αμάοπίταϊς Ἱ.αέαπή] 19.7. 
«4Ρ.18.5ΙΦγ/]ά ἠοήμε((οεἰδὶε 15 που αἰέεει [ογε ο [επάμη να 

νε Ρεἱ [ή  [ηηποΡαΕγε ΜΗΓΑ(ΗΥ, ἠνή 65’ Π/βος δεγεί ἀεηνά- 
εν ηρέοΥΗ Αρ ΕΣ’ 1/05 411 ΤΑΠΗΡ αεηέιθτ ἠε]εένε ή μι” 
ο υπ [ο ΓγάΑιὰΗ). 

"ηΕὰ ὁὶ µακαέρων θέλων πολιν ἐζαλαπα ζαι. 

χοὰ χάντις Ὑεόθον βασιλεως πεμφθείς ἐπ᾽ ἰδίων, 
πα,γ(άρολει [ῥασιλᾶό μέγα λῶς» ΧΦ) φΦὼποις αρίς 4». 

Εν ο τωοκρυεῖται ὑτ' ἀφθίτοις α)θρῶποισι- 
Ψἱάςς πε 4Ι{ΕΓΗΠ1 εχ Τ,αοχαητίαΏα οοἱ]ατίοΏς ΠαΓΠΠΙΣΠαΠι 

πατε ηοιισαί ἐσ (δέ ων, πα νετ.] αδκαπΏῖᾗ πιεποῦτα ια {ος]- 

Ὀΐευς Ὠρ) τῷ του, 1β». κά επι Ροῖ{ο Ρίο Κριέίτω) Ἡὰ- 

ὑειχοίσις ἔσ΄αι Αἴαις Ἆπς νίφιε {ει λοιΙτ Ὀεπεβςίο 

τορί] εοᾶϊοίς, ἂς τε]φμίς πλ] Ααπιρ]ίας οχι δεητῖς , {α 

οκχασμα ἠβταπη «χοερετῖς αἱ {1119 ε[ῖ που. 

Ρ.111.17.Εε[ἰεἶτες λος «βΙτΏςΏ επηεῃἁ αι]: συ]. Οαπίς» 

της Μοτε, ἱε. 1Ῥ.ς. εδΡ.17.ἱερεπὰο πό ντος αὉ' αὐτο- 

μάτνεσ. 
το.]ὰ εβ,τοῖα 1.Υεἶα {οτια πιοτα δὲ ἁἰ]ωμ]ο να[αδίτι, 

ἔ4Πι οὰ αυ βοτίδις δὲ νηφυσπτί οὐ οσαείς αὈυπάα:, 

αληι αι ἡ][ζς «ατοῖ, αη αχ 1.γεἰᾶ ράτίο Ρια{ετιῖπα 

Ώηο παπα οὗ πατοϊ{Ἡ δε ετοςί εχοεἰἱεπτίαπ1 νΏρεητα «Χ- 

Ροτιαδαπτυς, ἂς αλ εΙαΗι (αρταραβ.291. 

23.5610ε ὀγαρί ἔ 40 ὁγα ριζω, 1εΥή19, ἀ ροί. 

Ῥ.1, ς.ἰερο Ύδ Ἠ ποτνιω. Ὦ «(ο δίτ ης {οεἱεαίατα 

γἰταπα Νεκοπίφ:αμαπη οχ ἡ/εοσίοἰς Ρεῖετο Πἱοςῖ. 

11 Μαἱὲαητε μικρῶν.σοέχὲ µλα ΡῶΥ. Γοπιἱτίας παλ 

Ρατεῖ Νετοπίς αἰεῦαι ἱπιροβ{1ἱο ΥΙΣΗΠΙ Βοπῦπ] εχ{ς δὲ- 

Με[Ἀπααἀεο βαρἰτίοβς ρτοςιςαΗ Ρο/ΐς, (ες Ὀίοπς: 

| 

[ 
ἳ 
ι 



ΙΝςΙΒΥΙΊ οπΠΑ.ο, οι 
1/.Τειπρ]απι ἀἰαἰηίτας αἀἰβεατμα η α]1ε Νοτο {α 

| Ραμίο δε Ρειτο,εατεπ(ηιῖς πιατιγείθις:Πο]ο εηίπι ἆς Α. 
Ρο]πἰςτεπωρ]ο αὐ εοἀσπι ἀς[βγα «χο ΙπῖςερΓείαςί. 

1δ.[η(ς]Η1σίε (ο 01 δε ΡοἱςΠΙΟΠ ΕΠΙ ἵερες, 4ΠοΓπι 
αἶτετο ἀε[ιπέχο, αἶτοίο εοπεεάςπις, Ῥομτυς ὃς Α]ρες 
«οιτίᾳ Νετοπίς ἱπιροτίο αοςς{Γοτιητ. 

22.[.εσο {ω τοι ΏειηΡε πμίω: Ρῖο αὐπο'. - 
Ῥ δις. Γάεαι ε[ξ οι {εαεητς, ΠἹασπο Οζητοηίς]μ- 

ἀῑσίο. ἱερίτι {ζςμι ρὰρ.1όἡ.ραης βηι][]ς, | τ 
7.Πο5 ος νετίς τεξετι Οἰειπεῃς Αἰεχαπάτ. ἶῃ Ρα- 

ἆασορο Π09.2. Π,ορίταιτετη α)δρῶν ΡΟ πα) δων, ὃς πα ντ: 
ἀχα ἴαρτε Ρτο Φυσιορε πασών. 41ο Εοτίαη οχ τεμὶο 
γετία α[[απιῃς, 
"20. Ώς ΜεπιρΗ! ετατ εἴἶβηῃ (αρτα Ρᾳρ-.ο4. 

Ἱ. Ἐο16.2.ἰάσ ραπ]ο {εοῖςοβειτηι ἆς Βαῦγ]οπε Ρασ. 
| 336. ςλ 
...2.Ρατςε εξ ντῶς {η τεσίοηε Ῥεπιαροίίταπα, αΌ ΑΙεχαῃ- 
| ἀτο Μασηο {η πιοπΤΏςΏία ΓΟΓΙΠΗ ὰ {ς ρείἔατυπι «οΠά[- 
ἵα)ρο/[εεα Ὀτο]επιαϊς νοςατα, ὃς Ηαηιπιοηίς οἵαευ]ο υ1α- 
Γτατα, Ρ Επί ας [19 ,.σαρ...δς Παβίπις Εἱβ, σε νὶχ εα αἰί. 

Ἰ ο πἱά Ώιις {ασετο ρο/ῇε. Ιεάλος εχρεπάατ. Νο αυ [πιί]ς 
Ιε[Ι αιοά ρᾳσ.276. ἆε Ηί]ατα ἀἰςίτατ. Ώοιγο χυπασιον 
Ἱ1άετα νἰάεται ομοὰ χα/παοσις, Υε[εὶς πιμ]ἱεῦεῖς ὁ πο 
| εΟΠΙΘΧΙΑ. 
Ἱ. Ῥασ.119. 1. δεπ[ας αἁπποδαιη οὐ {ζυτας. Ρυτο οἱ ογ].. 
[Ἴασι Ποῖατε [ἆ φιοά δμετοπίας [οείδίε, 4ος, νι αἰἰίς ἰῃ 
ΠΠππο Ρετβοἆεπιἆο εχεπηρ]ο ε[ῇες, ρτίπιιις τα[εε]]ο [ι-- 
ποσα εβο ἀ τίς, ὃς οοτριι]ο «ὔσε[ζαπι Ηαπηεχίς εχει] ορῖς. 
/. 2ο. Αἀπιοάμπι ςοΠ(Ι/(α [υηεἶβα δε Ιπττίςαῖα, ντίιςεχ- 
Ἱτίςατε ποπ ρο/ϊς,, δε ἱτα ε[Το ἱεβα μεις 1] ἆ επι γετίας ρα- 
Ιδίπα {[εο εητί ἀεπιο ἱπςυ]ςατῖ, 
20. Αμάστε νἱάετυταὰ ρτοῦευτη [ῇά οτἱ Ογπῖςί Νς- 
τοηῦί οί έξη , αιιοὰ Ναμρ ή] πῃα]ᾳ Όεης ςαΠΏεἰ]αγεῖ, {14 Ἱδομα πια]ο ἀἰ[ροποιςί. 

Γα5.319.15. .4 έχαητ.]1Β. 4 εαΡ. 20. Ώ οσο «ος ε]α 
ἡΓαε που ο λχης ] άκου {ή [ίοαΕ νο αξά(ρα, [εά Ἅου μι ὖ 
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εὐ οὐ Ο411 8χ. σε ΕΗβορίτ ϱΟΥΗ3Α ἰοεα 4ἱοβίίοηε [εεεβιηνής, σσ” 
αῥεαννην ᾗΗ] 1 άκογΗήα τἆμοὰ ἑἰεείαγα! δεῤγ ή], εἶναι ο! Τ- 
δαίων,δὲς. 

Ραρ.221.3. [οτι (οἱ επά τη 3ῷ Ρτο µόνῳ. 
22. Πας αριὰ Γαὐαπ μπα ΗΛ. 7. ςαρ.24. ποπηϊα]ἱ να- 

ε]αΩῖ: 
εὐσε(θέων ὃ μογων ἁγία 3Ρὼν πα γαι {δὲ δὲ οἷς 
ναµαν μέλιτος Ὅπὸ πε τς ης ἠδὲ Ὅπυ πηγῆ 6 
χα) γάλα] ἀμθροσίης ῥείση. 

Ε αιἱδ5 αἶτες Παποιι5 εβ: (απαὈἰ]ἱς ίαππεὮ ὁ γετετὶ Τα- 
ἑαπτ1] εοἀίςς,εχηΊθεπις Ναμα ΜελιεδΤΑΙΗΟΑ- 

ΡΟ. πος εξ, ναµια μοελισαγέος Ὅπὸ » Υείπ ΠΟΥ ηίς 
{οεἱδίτυζ. 

Ραρ. 314. 6. ταῖς τειτα εοπ[εάεταπε {αῦ ἱππρετῖο 
Αυρυ/{Η:] αοάίσες (18 Νείοης. δατάες νειὸ ἔί Ερ]είης. 
«οἳΓΗΕΤΗΠ: απΏο ὮΏΟΠ]. ΣΧ. Ιπῖες ττεάςεῖπω νιδες αας 

Εμίεριις{π ΟΕτοπῖςο επυΠιεταῖ, 

13. Ώιος Ἶνος γετία» τεβετι (επισης Α]εσαα ἁτίηις 
{π οτατίοῃς οχΏοτίαϊο((α ρᾳσ. 20. ἴτα (οίῬεης: 6(6υλλα, 

οὖν τοιἐρέπια τὸ ονεὼς «ος λσοιορεύφ τὸν μὸν 3 ἔφε- 
3 

σίαςαΆτε µίδος χάσμασι σήσικοις χα τα ποήσεοθτω» 
ῃ ε] 

«Ὠροιωνύέσοιὁ τως. ὕω'τια, ὅτο«δ γα νμλέαργκάιως ώς 
25 Γεαβίομτο, [ςήβεης [ογε, νὲ Γεπηβίωκε Ώ ατα Ερρεβα 
{εντ Ρα 1θηρ 67’ Λο Γέ δη αἲ[οτύεαΓηγ, ᾗ νε: 

«Σὐιεδέα ἁωήοηὸ Ερρείω Εήρή νε 9 Η1οχο ᾖεδεε, 
ΕΕ Γεπιρ]ωήη (αγεηο » ἡμοά ἔης Π0Ἡ ΗΛ (ο]ϱΕ νο, 
2:.Ἡ ως νὰ ετηστε(ρεχίΠε Ρἱμτατε]νας{π εοἶοςο αυεπι | 

εἰτασίπωης ρᾳρ. δ4. Οοιτηίςαυτεσι Οαππατετα πποιυ «ο | 
4ΏΠΟ , 11Ο {αρτα Ερλείως ὃς Τταί]ες, οὔτα Ρ]αίρς | 
α]ιίς. 

Ρᾷρ.222.4Ἠ γετὸ χαλὴ πολι,νῖ ρᾷς-224.46 Ι αοάΐςςα. 
1ο. Ηἰεταροἱίκτειτᾶ πιοτι εοποἰα(τ (αῦ Νετοπς ουΠα 

1 αοἀΐσεα ὃς Οοἱο[ε-είῖς Ειί{ερίο. 

Ραρ.228,12.Ύ οτί» πηυεί]ᾳ», {σὰ οωέως τε] ες Είμίη εχ- 
Πες 

ας. 27.9. νοτ,εἁ[τ. χόρχηρα. ἱοσ15 Ιπα]ὁ µαδει, ὃζ | 

αις(οἶο 4η χα χλὶ πόλι ἀῑκειίτ δγ]ία, νι {πα Επ νετία 

ἁ ἥ 

' 
1 

| 



| 
| | 
Ἱ 
| 
Ἱ 

| 

| 

| 
| 
| 

| 

ΙΝΦΙΕΥΛΤΙ.ΟπΑς. ο 
{ει αριιά ΠείιοἆυΠι {ω Τ{ἀεοσοπία, αὐτωεῶς ὃτε γο]α 
χ9) σρανὸς εὐρὺς ἕπερθεν. 

52. οι ἁΠπαῖα {αης αριιὰ Τναέχαηε. 15.7. σαΡ.16.νε 
Πίως τταπβυ]{ε νὰ οι! 4σαξ, πΙᾷ ᾳυοά ταίο ρµσηαίο 
γιάστιτ. 

Γασ. 321. Τ{ος ρείπιος εἶται Τ.αέχαπιῖας ΠΡ. ας Ίνα (αρ. 
23. ουράς (1η ᾳ μ15) αἷρα δεβγήα εαο[μ ΓΕΥΥΕΠΟΥΗΗΡΗΙΙΟ σεΠΗΙ0- 
ΤΕΛ 1115; οΡογ{εγε ἀ6ίΜΗΡΗΙΑΕ η 4) βεγάσηδου βούμηεν πο Ὢ 
ες Γη/ήςΗΜ. | 

6.δετοιεοβίαπα ε[ῖ βηη]ε ρᾳσ-229. ἱπ 4ο κοσκοχαρῆ 
{οτοίτιτ.Ψεταφυε ]εά{ο |οςΠ1 ἠαδβετς Ροτε[ε.νιάεἴαιηξ 
8Η ΠΟΠ ὀισρομανή» νιτοὈίᾳ ο τερομεπά πι Πε: ια γο- 
ες νία ε[ῖ 5ΙΡΥΙΙ4 Ετγτλιαα Ρας. 251.8ς αἱία,ρασ.ιᾶ8. 

Ραφ-11ε.14.Μα]]οαι ὠρήσεσι,οιβοάίομε, Πα1η εὐ ρήσθ- 
συ ΜΟΡΕΠΗ. [οφ ἶειχ ολίπα ὁς νεβα]ίρις νἰσίμίθας, 
ααίδυ5 ἴσηίς ρειροταί εα[έοφῖα εοπωπιί{α οται. Μοτα 
είς αι ἆ επι ἰ]]ας σαία οκτίπόξατη ἵσποπη {ο][1αἶτὸ ἱπφαί{-. 
υἰ[Πο ὃς που] ρτεοίθας ας (αοτὶβοῖὶς πο πι ὁ Γοἷίς {α- 
αῑίς εἰίσιι[]ς : {εἆ {ὰ τατὸ βεδαε., ὃς ποχ πἰ[ ΠιαχίΠιΟ ΤΙ 
1παἱοταπ ρτᾶ[ασίο,νε Ι οηιαΠἰ εἰςάεραητ.Ο 1ο ἆ αΙΤΕΠΙ 
αἲτ ΡΙΟΥ]Ια {ο νἱά1[ο [εεπηἁαία Υ εβία αφ ειη ἴσαί οτσια- 
ται, εἶειαῖ αι έξοτίταϊσπη ΏοΓή πι οἵαςμἱοτυπα, Ῥαἱατία τι 
ΠαΏλα1ς ἱποεηπά({ο Ἑ οπια [αάο, σάς Υε{ις,ρ]ατίπΊασαυς 
γεδίς ρατε [οἱο εοσᾳµατα {μη (18. Οοπιιηοἆο ἵππροτα- 
ΤΟΙΦ4ΏΠΟ ΏοΙη.οΧΕΙΧ. πο {εευπά αι Εαῑτ{ποςΏ ἁ{ μι: 
εὖπι ριίπαατη εοπιἱσετῖτ Οἰγπιρίαφς οχχΧἰν. 4ΏΠΟ απΠῖς- 
αμαία Ο. Επμίας παίςστετν. - λαο) 

22. ὠςΠρε «ποίησε; φνοὰ αοπἱβος ε[ὶ ἆειταόχο αυσ- 
Π]εΠΙΟ. | ἳ 

Ῥαρ.1. το. Ῥους[ Πίο ]οσιῖ5 αςαἰρί 4ε Τ μεο ἆο[ῖο {ο- 
π]οτς, η Ρο Ης πι, αΡΦΗΓΗΠΗ, ολη άηχη ας {αςστάο- 
τά τέάίεας ρυρἡεος ρηἱμαίοίαπς, Φις Εὶς ἁλήτίας Ρτ]ο-- 
ζμπιαρρε]]ατο νίά τις, νπο εἀἰέξο [α[α]ίε, [ιαάκαπιίως 
ζαίπες Οταν ὃς εσιτεπη Τη εἶιςαἆ ἱπάἱείαπῃ αάυεῃ- 
τω ἀε[ῄσπατί οχἰθἠπιαμίτνεςο]]ίρο οχ {ρβας νοιδίς Π15. 
7:ΕΑΡ.24. Ρετάξέρ Ηρά (ο Ως [έζα ορηέ [ήρνεί ή 11εβίο }εῖ” 

| μἳ Ωο 



4. 10ΑΝ. ΟΡ5ΟΡΟΕΙ ΝοτΑ 
τν 3 γα {Ρ ἐ τοπ ον εμό ο 1η ο ΗΑΕ Σε ΗΗΦΥεέΗ1, 
{μάἨΣ εΗΜΙΑΓΕΥΑ 510} ἆεβζἍαΕνεην οἰέοῇ: 

λα ΜΜ , Δ , 9 / 
ΧΩ πολ ἰιὺ ἐποὂησεεὸρ, Του τέω εποίησε 

) 4 , 2 

λαμΏροτέρα)ν ἄσρων τεχα) ηλιδ,ηδὲ σελ.Ἠνης. | 
24.  ετ[ις Ππη]]ὶς ρτίπιο Ῥἡοςγ]1άΐ5, μή - Ην ο τμ. 

σεφ μή] αρσε)λά χυΏριυν ὀ ρίνἀν. 
25.ἔρλο ἵ ΌοπαΠῃ ρᾶττετα (απαἰτατ γεαριὰ Ἠε[οάυητ, 

4 3 2/ ε ον 

ἁγαθὴ δὲ ἔρις Ἴδὲ βροτοισἰν. 
ῥασ.1ό..Ψἱχ νειδα ἰατίπᾳ ἱοταπῃ νεηαυητεἀ ειτε, 

πε µη {εΩ/(ΗΠῃ εἰίςστε Πἰςμίς: αἆςο ππὶΒί οΏ/οιΕί γίάει- 
ΙυΓὸ 

20. ΡαρΗὶ δε δαἱαπιίπος εἶαάες {αρία ριαἀἰσὰ φ.ο- 
ας Εμἱςρασ.»94.δξ ἱεπρι5 αὓ Ε[εδίο Ποαετη. 

Ρασ.149.5.Οἰεπιεης Αἰεχαπ ἁτίη. αἀ ἁιείτ Ίος νει[ης 
{ῃ οταίοης αἆ 6ἵασος ρᾳσ.2ο.Ιτα {οἱ θεΏς, πὸγ δὲ [σιδος 
χοὶ Σαροί πιδος γαὸν ὦ ΑιγοσΊῳ χατωκχβήσεαδ Φφησὲ 

[ῃ Ι 

σίθυλλα., χα) ἔμΏρηα) ἠσέαγαρ δές. ΤΡ 4 4 {εη Τμάρ 

«ὖ' «4γαβιάΗ 1η «Εσ}ΡΙΟ γη επά μη» {ως δή 67’ εχΗγεπάµ». 

Οπιιτεῖς αὔξεπα Οἱ εσιεῃς ραπίομ]απι δὲ, ὃς ἱερίτ ἄγαυ- 
ν] 

ὅνό Ρτο ἄίαχιτος. 
6. Ἱτα γατίαι Οἰεπιςῃς, καὶ σὺ σάρριπιλ(θε5 αργόο 61 - 

Χέίρλεε πολλ 8». 
11. Ῥίτμοςἱ «οἆοχ {οηϊδίε Πτεία νηα ΠηΏῦ5 Ἀισοοσιος. 

αι οά αυἱἀ Πε, πε[εἷτε πε Γ4ἴ6ΟΙ, πες ας η] [οἰς απῖπηιις 
ἱῃ Οαβα]ἱοηίς ἰπτειρεςτατίοπε, ΑΠ ή5 ἃ (αςετάοτΙι 

γεβίει ποῃ αἰίσηα. ],ασοππι ἀἰδχίοΏπειω λιοσάγιος, ἱὰ 
ε{ι, ἱπίετρτεῖς Ηε[γελίο, ἆ γαθὸς» ΏΟΠ 4άποϊεεῖϊ 910 γ]]α- 
τυΠῃ ἀἰα]εέχαδ:{οπ[ως τάπ1ςΏ Ρρτοῦατ. Ὑ {ά ετιίς αμ ζεπα δ]- 
Ἑγ]]α Ματσυπα Εαπσε][απι ἀεασπατε, αυ ρτίπιης 1π 
Έσγριο Εὐαπσε]ίμπι ριᾷ ἀἰσαις, ὃς Ἑ εε]ε[απι αριιἁ Λ- 
Ιοχαπἀτίαπι σοπ/β τισ, ντ Ρἡ]ο ὃ” Ειίεδίως ἆσςεηί. 

Ραρ.243.2. Ιερὸ πα γκο Υ ἀγόμδο 1, 1ὰ εχρ]επά ναι 
γειίμτη» -- 



ΙΝ ΦΙΒΥ1Ι, οπΑο; η 
Ν 1 Εν ΜΜ νΙ. / 

δερπα(η η πλετατ Βαπεοπεεας. Νο ε[[εαπτείη δ- 
Ῥγ]ία Εεγείντα ας ,{εἆ αἰεειίιις οχ 1,αἁχαπτῖο σετεπα 6{ξ, 

1ο. Εοττὲι] ὂν ΡΙο δν, (οὰ (τα [τα ἵῃ αστο Πί]ςο [α- 
ῬοτατΏ. Υοτ.οοἆ, Παῦστ ηδιωὺ. | 

12. Γιαοχαμίας Πΐ9. 1. σαρ.Ι2. Ἆος ἱιεπαί[β]ς Ἰλάαται Ρίο” αν | 
το]ῖς, | ππ 

17. Τάεπα {επ εητες εΓες αἶ]εσαι εοἀεπῃ ᾖρτο «αρ. 1, η. 
ἀἰβέτεπτε ποπ] (οΙριάτα παπα π ρτίποί Περι θ]ς]ο 1. 
Ρο(εοτίοτί ε{ξ, γόσον αγθρῶ πων Ὑπολύσή-{εςυη ἀς Ίνα ἩΔ- 
δει, ζῴσφ τεθγηώτας, ἁπ'ώσεται ἄλγεα πολλοῖε» νδί π 
Υοτ.]μα «απ αιοπιΌία πα τερετ{ ςγσφ, γε[ρΎσετε ες, Ρτο 
ἕσφ δί πολλὰ ΡΙΟ πολλοϊς« Τ επτίας εοπΙεΩίτ,νοςς-πη- τἩ 
γή εχοερῖα, Φυά Πίς ρ/ζις εβ. δεὰ Π οριίηιο ]/αςἰαπτί] .) 
εχειηρ]ατί ετοάίπωως, πξμέεα να]ετ, Εχ ίδιοι εηἶπη 1][ιὰ, η] 
ΟἈ δὲ μή πῆρης ρτῶν εμαι ἱπτοτρτετατίοΏς, ἔσ’ ἆε Ρο υ 
Ὅη1Η4 Ρε. ΤΠιΟ Ώας (οπριατα «οπΒσπ]αευς Τα εαηιΙ] η 

γετοίς ἰδιά επ ρα η] []ς: ες 41η ίος (ος, ἄναγεπη . | 
 Φμάμίου [ορ ϱοβαγεηΕ οἶροετ ΜΕ Ημ πήμεράπεν 67’ ἀμοι ρής ῃ 

6 ρεγα [ο βαδεγε ἀίκεγμηῃ, "1 
22. 1 αἱΐ5,ἱπ αὐῖτ, ᾗοπιϊηίδας αρρατεδ!ε Όσιιςίη σαίπς, ην, 

οφ αα[ῖς εοπ[ρεότας Εαῑτ ὰ ρηπαίς ρατεπεί δη, 1111 επίση Γη.) 
' αμ ά ος Πἱς νετ θας νίάειατ σο]]ρί ροῇςο, [ 
| Ῥασ.147.1.]1.αἀαητίας τε[ετ]1Ὀ.4.εαρ.1Φ. ΕΕ ανα δη]- πι 
ἰκ(ϊπαια1) [μάσκα εεγγ η» ρ νον[α Ιηεγεράέ : αὐτὴ δρ σὺ "ι 
άφρων, δές. ΥὈί ποίεετ εοἆ εχ γρ δυσφρων. Μοχ ρ]αςες Γ] 

| {ετίρτυτα νετετίς Γαξξαπεί], ἀλλὰ, κ’ ἀχάνθης, δε νετ[α 
{εφ οπεί, φοίθερίιώ τε χολίω ἐχέροιοσ ας. να | 

ο σε Οαέατ ηὶς Υετ[ᾶς ὰ δΟ7ΟΠΠςΠΟ {Π/{εευπάο Ἱη.. | 
3 ραιιίτα Πι[εοτία Ε5.εαρ.18. δε Ηιᾷος,εςς]είια(ἐ.1δ.. 08 Ρο ης 
-1,πος ΙΠοᾷ σ΄: χ9] }αυμαια”ὸν πω τοσῦ τον, ὅπου Ὑὰ χα 1 ι Β ἕκ κος ἴ αχ α- πι Ἡ «ωρδςαὐ τή) τν ελλήνων σιωομιολογήτα! σιθύλλης εἷ- πι 
2ο) τὸ το.ὢ Σύλον µαχαθλεὈν, ἓφ᾽ ον νεος ἐξετονύα)» Ι | [ 

τὸ τογ δρ χ:Ι ανέδάζων τίς ὀγαντίος εἰ γα], ΟΣΧ α) α-Ώ- π 
μηθείη.Ὡρύ σαι μλνῶν τὸ τὸ «᾽αυρῷ ξέλον, χα) τὸ ξδὲ | 

Ἰαύτὸ σέθας. Νείμε ογεὲ ἔαηίορετε ΠΗΤΑΠΗΗΑ ον » ῥγ[έΥ ΓΗ 
| ο !] 

” 

| | 
η 



τό Ι0ΑΝ, ΟΡ6ΟΡΟΕΙ Νοτα 
εἶνα Ρ ζοΗ1]ει ῥασενμὲ [Γεαηέην Ῥος ε[[ε δΗῥγΙίς «4ΗΜΕΣ: 0 ἡ- 
σαν [α]μο, 1 η Ώομο //ερερεπὰέ/.βρ Η4 ε[[ε ηήο εξἰάΥηβ 
4ςγΣ [11.419 εο/γΑΡΗΓΑΥε νΟΙΜΕΥΗ:, Ρευπεραὔμ. Θ44ε 62’ [σημα 
ετμεῷ 67’ εμ νεπεγαξιο δεί ΡΥβσηβεκεα εξ. δεὰ πο [αα 
Ιεετίο αρρατοεῖ οα[ἡρατίοτ. ζύλον ελίπι Ρτίοσεπα ὈσειίεΠὰ 
λαθος, ὅζ απα{ρ]ο(ῖ5 αάάῑτ ποπηἰΒί] νεϊεπιεητία.. 

ΙΝΙΗΕΙΡΕΑΥΜ ΥΠ. 
Ῥασ.148.1. Οτάΐπε οξχαιτις οί ε]ς δει Ἑ 4Πζοπεῖο. 

Εβὶ νετὸ οπυπίαπι πιαχἰπηὲ γιτοβ/(ἴπαμ, ὃς ο ὐία νεῖο.. 
εἶρις Ποτί ἀε[ίταερας:, ἱπιαόεαπα τε]ίπφᾶετο ππα]ε, 
4 ιὰΠι οοπἰεέχητίς {αςκιοτεπιτεάἆετς, 

7. δἱπι]]ς ε{[ξ Αροἱπίςεείροπ{υπα ἆς Ὀεἷο σοπΊπ]ο- 

υεηςα. 
δ.ΟΥΡίο ἁλαπέμπα πῖπατα εῇ αἰία ΡΙΟΥ], Ρᾳσ.296. 
ο.1άεπι γαηἱςἰηίαπα ἆμοδας γετίρις οοπιρτε]ιεπα{- 

ΕΙ ρᾷΡ.29Ι. | 
1ο.Ν 11 ρτοσ/(65 Πιῖς νετ(αἱ τείροπἆει, δε ατει ]ερί- 

τος 0.1.ρασ.175. 
ττ. Υἱὰετυς εχρτεία» ὁ {Παι]1 ααὶ εχίατ ρα. 251. 

1. Ώπαϊμος {εάεπῖςς Υ{μεραις αἰία ο1δγ]α 10.1. 

ραρ.17:: 
23. Ἱτα «ΟΙΙοχί , ΠΟΠ.Ίοπρο {εςεάει5 ἃ Ριίοζµπῃ εαἰ-- 

5 . αν 9 Ν | 

ἁοπύπη (οΗ/ρτυσα ελεήδευσιο: τεὶ σε[ία «ετιὸ εοΏςιτι]εΙΙ- 
ιεΓ.Ναπα,ορατίαηο τε[βεία Αἀπίαηί νίτα, τυτοᾶ Αεχαίι- 
ἀῑία ἵπ /Ἔσγριο εχείταια {ης οὗ Αρίπιπατυπα, αριά 
4 πε] σοἱἱοσασί ἀερεπτ. 
Ρ.01.2.Εοτ{ (οἱ επ ἆμΠ1,χλαυσὰ ὃς σεχύ µα Ἀύκοιο | 

Σησεβέςϱε υηὰα [εν βυέέα [α.Ό οπές ο οσαςμ]ο ρᾳϱ. 205. 
Ῥ.:ς2.6.9ἱ ρτοῦιπη ε[ὲ Οκ ωθομολόγπα, Πρηἱβοσδίς, 

Ρηομσιε (οἰ]έσει’ εβν. 4. πέος έυ βἰεβάην μα βας,ο]γ-- | 

Ροος ὅζ ατπιὰ ααιῖς αὈἰεἰέπτ, σεττο ἀπα[οίο ηπαχίπις, | 

οἶαάίς δὲ τα(ετία, δἱα πιΏας,εοτις ςοπεπίετ Πας]εάίο, Ἰ 

ον «Ὡθομολῶν τε φἑρέσι. ΕΡεχ εμπ νε «α[ετεσό | 

4 εεἰάέμη»:μοά ο εἰς κα. ΦέρεβΗα 2. 

το.  ετ/[απι ἵτα [αἱμαδίς, Γύμπαγα χα] κρόπος. 

Ῥ.109.7. Εχικεαρμά Ελ χάπι. ήδ.7. οβΡ. 16. Βής ϱν α
ρ 



«ΙΝ ΟΚΑΟ, 6ΙΛΥΤ1Ι, «7 
(πα αἱ) ρόμγήῥηο μα] [0)ήρᾶο ες ἡλ νεγγα: 62’ ἐν] ἄε[ογλά με 
ο ΡΟΗ ΙΙ. Γας.16ο.19.9Ιπιίμτες ἀς {ς ἱοαιΐτας ΙΡΥΙΙαἱΠ εχεις-- Γη ὴ 
π]ο ρε] πο! ΠΡΗί ρασ.211. | 

19. Ύ1άετατ ποῖατο ἱποεβαπι οΠη Ραϊτς οοππηΙ[απι --. νε] Π{{απα οχ αἀπ]εεῖο Ποξυπι ἃς ΡαιΠί (υδίεξξυτΏ , {άεο η Ρα υεἶς η1Ητας15 {1ς Ἱορε ἆπτη οεηίεο,ἔσγεἷ(αιιο ἆ [ο Ηρτιις η. . εοζεχασπο[εἰτ) ᾽μώπα ιλαβᾷσο ἵ[αφίλον µέτε δω- ο χα: ζοἨ4Η 1480 ΡΑ{γ {42 εάν {η ει, οἷς Ρασ.251.ηος | εοάειη στο, ση πατοὶ χλιθείσου, 4 1αιπ ἀἰκ [οτε | | ει Πσιοτίε Ώμς ΙΓ2ΏΣΕΕΙΓΕ,Ρ6Ι Πιο τα ἰεσαι ]ὶςετ,ολέσεσ᾽ η δω. |. εσ᾽ ἐμῷγὸρ πατδὶκλιθεῖ 

! ΙΝΙΙ1Ρ. ΥΙ1Ι. . 

σοι, ὃζς. 

ος Ῥα6ρα.Νοπιπι θτυπι λῆς ἱπο]οαι Β αΠοοπετης, Δε Γι | Ἱη Το5.οο ἆ, ρτίπ 1 ᾗοσυπᾳ οδείπετ, Οοπ/[ίας εχ Γ.αόϊίαης, κ ' 119. ἆο Πτα σδρ .22.ἱπἱείμπη Ἶος οτᾶςΙ]ΟΤΙΠΗ {ΟΣΗ [οεί ή η)  ΦΙΟΥΙ]αά αἰίσαι αὐ Ειγιβίσα: παπα Γαάχαπίας αρρε]]αι, 1.  συΠ) εἰς τε[Επιοπῖὲς νεεησ, δίς εΏίπῃ [ο] θίε: γστὴα ααῑα 3 ᾿Ῥ]μτος (νε ο[εοπά1) δΙΒγ]]α ὰὶ ἁοἰ[Πηιίς απέχο είδες πΧ.  Επὶῆς τα ἆμπτατ,νηΏἰας το/ΙπιοΏί τη (ατἰς ΠΟΠ {1ελά ςοῃ- ο ' ΠΙπιαΏἆα[α, Που πεεπά(πλης,νεὔτατση. Όυπισα αυ]άξ 
' νο]απιίπα, ααίδ ας Β οΠπαποσιη Ελία οοη/(οίρτα μη, ἵπ 
| Ατοαηί µαΡεΏευσ. Οαζοταταπα ἕαπχεῃ Εοιὸ ομηωίπῃη, Ἱί- 
| Ὀεἰ[ί 4 πο μαἶπῖας {Π νία [ης οπ]ηίδας 2ΏΟΠΏ ΥοΙαΗΙΗΤ. Εχ ην | απἱδιας α[ία ἀεπιπτίαης, νηἰπετίῖς σεπεῖο ας ἴταπι εἰ ο 1 ᾿πιῤίείαϊοτηα Ποπιίπαπῃ πος Πηοἆο εχοΙ(α α[. η] | ἐργομδηο ὃ ΑΗ ο µεγα λης 6η] χοσ]ιὸν ἆ τοειθη. Γι | Έσχατοι εἰ6α]ώνα ες μἱωύματα φανω πι] Ἱ.. Γτασι ωθοφητευὅσοι χαξι πόλμ οἱθρώποισι. μέ :Ἐχ ἀποδις ροβει]οσίθι» γΏυς οὔ οἰπηαεὺς ἱερίται ρ.28:. η | 7.Ώιος][]ος εἶται Τ ΠεορΗί]5 ἵΏ ΟΓα:.ὰ., «Ι1Πῃ Ρἰυτίδας πι ΑΗ], ποτ] {οἀ ες οβ Ρᾳρ.223. δε224. | 

9. [άειι τἶιειπα ας ΠπἹοΏατς]ῖς {αρτα τχαβαίμπι Εαῑς. | 
| 
| 

| 

ἐἰ[ά η] Ρας γετοίς δέ γετδιι» ρασ.228. { κος Ὃο ΠΠ] πα τσ. πειτε. 

υ 



δ Ι0ΟΑΝΝ. ΟΡς5ΞΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ : 

{}.Υ ετ,εα(τ. πέµπον. δε (α{α]ίο φαίπευπη, Ὑεεαπα- 

αε εοστοχί βἀμοίο οοἁἱοίστεσί],αμή ρα {ειῖ σε μπομα]- 

1εΕεσ.σο ἆ, εξ ὁ δὲ ἀχμωμτοὶ 6. Ρε]ιοςί ἄξειδε ἀκμη- 

στους. (ο 1θεΏ ἀπ] τασις γε]ά κμητοιό»ΑὈ ἀχμὴς, γείακ- 

μήίας αὖ ἀκμήτης, | 
20. Ῥετροταίη {ῃ ρσίοσίὈ. εἀῑείοπθ. ἃ ι Στο ξλὲ νεῖζ. 

εοὐ ἆ.αρχὴ. Οοπ Βατ ΗΣ βπηὴ γετίη Ραφ-268. ὃς αἶτετο 
ΡΠοςγ|. ηφιλοχρημοσιύηύ τήρ χοιχοπήτος ἅπα σηο. 

Ρας. 164.59. Πιο ΙτοΓυΙη νίάειυς εχ ΡΗοςγ]1άε εχρτεί- .. 

(ας, ἐθροὶ οιὲ τέχ)α ρηῦ σιη ἀδελφοί τε σιωοὸ µοισῖ. 
εετιὲ τερειίτὺς ρᾶρ. 268. 

19. Ἑτερ.οο. [οσἱρῇ έοις ΡΟ γέοῖο : ὃξ ένα ΡΙο ομα ἵη- 
γετίοπο τερο({Η{. 

Ρ.,67.1. Ηος ἆμος νει[ας τε[εἤ 1,αέχαπεῖης ΠΒ. 1. «ΑΡ. 
τι.ὃς [εσίτ γεχό ων, δὲ (αφύς. Αιαιιε ὰε Τουίς {ερι]οτο {Ώ 

Οτετα {αείς τείτα {απτ τε(Ππιοπία: ἃς ἱπ[οεριίοηε Υετὸ {6- 

Ρυ]οτίποη ἱτεπα: πα αὖς ο[ς ἵπ υη]ρατῖς 1.αέταπι(] οο- 

ἀίδιι5 » ὁ ζει τῷ κρόνή,ποῦ παυὲ ρἱασεῖ,αῖφιὶς ἐ]]α 2Ἡ- 

οἱ α υἶταζι5 πα οχ, ΠΑΠ) παῦει ορια ας οριίπαί υτί ς|. Ῥιι- 

εεαπί ος (ο ριμς, ΖΑΝ ΚΡΟΝΟΥ. | 

1.Οµἱπάςεἶπα ἱππρετατοζες 1ηζο]]ἰδίτ, αιιος ρείπαής 1 Ἰ 

εὐϊυία.ς ποπηίηε [Ιτοσίς επ οξαιιίτ 10. ς,)Πτ{ο. | 

6. πολιοχρωβος Ἱαῦοι Ρ{]λοςί «ο ἆεχ ὃς νετιε Κε. αιιοά 

ερίτµειηπι τε[ροπἆςτ τῷ αῤγυρόκραλος {αρτα Ρᾷρ.204. | 
ψίατρατο ἆε Αἀτίαποι:{οὰ τεραρΏαϊ πιοῖτο. Εάῑῑὶο Βαίι- | 
Πεπῇς ρο[ιοτίος τοξοτῖ πολλύκραβος» ΏοὮ 40 Πμιὶ]ς ἁἷ-- | 
ἐἰοπἰ πολύχραλο οσουτεΠ{ί ρᾶς. 2212. | | 

7: δώ ρα. σπορά ζων, σετ γκο: η πο ἆ Αἀτίαπας πιυ]- 

τα πι εἰδτάσα ΡΕ αΓΙ5.ΤΕΤὪ Ρορυ]ομ{επαξοτίρας, ὃξ εαυῖ- { 

εἶδιις Ιατσίτιις {1τ, δὲ τΗ Ρα νεθί τοἱαχαιιεΓίτ.Ὀίο ὃς οραἵ- | 

ζἰαΠ5 {η οἷι15 ν{ἴᾶν | 

8, Ῥο[ετ]εσί γυμνασα ο ( Υεὶ ἄλργις ὰς) αλαλύσεν | 
αυοά Αάτίαπις οχος]]επῖςς αττῖασες δ: ΡΗΙ[οίορ]ιος ὁ | 

αησάϊΐο το]ίστα βιιἀαοεῖτ. ΜΜ] ταπιεα ἱππιυταπάυπι ἡ 
σεπ/{εο» τεςερῖα ἱεσίοπς ΠΟΠ ἹηςοπΠπΙοά μπι {εΏ(αα 

ἁλαροΏῖο,. ΜΑΝ | 



ΙΝ 5δΙΒΥΙ1. ΟΛΑ, «9 
9. Οιοἆ ἆς πιαρίαίς αττίΌιις αἰε. τε[ίαευ οεἶαπι Ὠίο 

Πἱ5 νειθίδ; κ) μαντεία µαγ[ανεία]ς τε παντοδοτα) 6 
ἔχρητο, ἶπιο δὲ πλασἰοἰς ατίῖρας 40 µαπη ΒΥ ἀτορίςαιι {1- 
δι ὃνςπιτε εἀμχίτ, 

ἤ. Απιμεισι ΡΙΕΓΙΠΙ ἵπ ἀ ε[ίοῖίς Παδίεαπα, {η σος 
τοζυ]ε Αἀτίαπυ»,ὰς 41ο Ρα[Π1πῃ {οἱριοτες, Τμεορλή]ας, 
Τατίαπις, Πίπας, (]επιεης Α[εχ. ορατιίαμς, Ὀἱο, ὃς 
αλ1]:ποη {οσους ατα υς Ἱαρίτει ΟαταΠΠΙΜΗΠ «ο [εσταμίτ, 

11. Γ οοἰμίτ εττοτίς αἴσαπα , {αστα Ε]ει[ηία Αιλοηίΐς 
Ἱη[αυταπόο. ὃς Τοιί επ ρ]άπα Π{ετοίο]γπιῖς ο αἷίς- 
η{ρεπίς [αςεῖς εἰσεπἆο. 

12. Ἰδείζίο φυὸ τε[ρεχεσῖτ (α[{α[ίο γετιοπἆο, ζμεα γεἰτε 
ΓΕΡΗ. Ρειῖε Αἀτίαπιας αὐ ἁοιπίπε ασ μα ἀἰ[έεπιο. Ρεοίπ- 
4ο ΡΙτο λίδος Ρίο λίνοφ]εσεπά πα ο[ξ οΠἰ1η λίόος,ᾶα πα: 
{Πη]ία, συττα. 

19. [ητε]]σῖτ Α Πιο Ῥά1πχ ου Πο είς (μἷς λλαί- 
σο ὃξ Γ.μοἱο Απιοπίπο Υετο. ΔίΦιιε αἆ Ποσαπη ἵπιρετα- 

᾿ΟΓΙΙΩ Τεπροτα νίάεπτιαϊ ο1ογΙ]αεαι νατιςἑαἷα [αἱεσπα 
. οχιεπα!:τά φι1οἆ ετίαιη ὁ Ηδ.ς.ρασ.1ο 4.νἰά τε ][ίςετ. 

Ῥ.168. 1. Δά Ὠυία5 ]οεί ὃς αἱἰοτήῖη, νὈί ἆς Μ[ετοηίς 
' Εασα δε τεαίεια 51 Ογ]ία οφ ίτας, ἑηεεἱΙσορείαι Εαξίαητ 
νειδα Αρη Η0τ. 2ο. ἆς οἰίε. Ὀ εί «ΑΡ. 19. κια 
αν 44 ΤΠε[α]οπίσεμίες ἆς Απτς[Ι(ἱ Πιαπἰξε[α- 
᾿τίοπε εχρ]ἰααητίς. Τατος αἰία Ίταφ ο {οε[δίς: Λαν ἆιριά εξ. 
; 1412 Ε Α)/ΕΥΑ ΜΗ/αΓ ο οΡαΓην : Τη ᾖ ἨΙοᾷο {ε- 
ποΓ, ΓΕΠεΑ!, ἆοπες 4 εηλεάίο [α! : 67’ 1ης γοφε]αδι ων] μζημος 
: Έρο Ρτο/ ζ μιά μετ, Ίο [α1εοΥ 1Γη0ΥΑΥΕ. δμΙΡίΟίσμες {4ή1έ 
ΡΟΠΗΣ μας νε} «μάγο οἱ ᾖεσογο ε Ρατ Τὸ ΡοΓ1ὲ, πο) Γάεε}ο. 
|Ο Η1άάή ΡΗ{ΑΕ βος ἄε ΙΗΡΕΥΙΟ ἑιξέμη} [με [οὔράμο: σσ” τορεε- 
γε ΡΑ Μη. 4ροβο[ 90 πο) αροΕὲ [εγήλογε νοἱμή[[ε, µε εαἱ- 
[70849 νο 1οοἳ ΗΠΟΗΥΥΕΥΕΙ, φμοά ΚθΗΛΑ1Ο ΗΡΕΤΙΟ η)αἰὸ ΦΡ{ΑΜΟΥΗ, 
οὖηκ ὀῥεΥΑΥΕΓΑΥ ΑΡΕΥΗΡ, υέ ῥος (100 οἱ! ςΓ 1 ϱΗ2 ΥΥ{ζεγμη 
αφ ορενα!µγ» ΝΕΥΟΠΕΗΣ υγ ή{είισε, ομν 1/2 [έέα 
Ἱ σε «4ΗΙΟΡΤΙΑ υιάεὔαμῆν. πάε ποτ Ρε γε[γγοζ]μ- 
Ίων 67’ [μΥΗΗΣ ν4πΗΡΥΗ ή µη / ριωηέμηι  ΣΙή νυεγὸ Ώος εµήη 
Γορϱ/ Ρ)αΗΣ , [εά [0β/ΥΑΣέΗΤΕ ΡοΓ ΜΗ, νΕΡΗΓΑΤΕΠΗΥ θέ: 

οὐ 1 



όο 10ΑΝ. ΟΡ5ΟΡΟΕΙ Νοτα ͵ 
«ΩΜΗ οΓ(ΜΙΣΑΥΕ 12 υζοχ 1η» αἰ {η μα ο η ο εγεί”γ 

οκ μπέης. ἶοες [νο Γεηνροτε Τεηο]οΓ , 62” γένη {η γερηΗΗ. 
Φε Ὕηη)ἔμΣΥΡΙΡΕ ΤΑ εἴξ µας οΡΗάΜΕΙΜΗΑ ΓΑΛΑ ΡΥΑ{ΗΡΗΙΟ, δε 
σετ. δί ἀ ΕΠΙ (εα πα Πτς αρυά Αυσι(άπ πι, Ατου οἱ- 

Ὀγίίαιαση Ηζα ε{ξ νατοἰπαπ σπα (επτετία, Ἀαση {ο ράος 
ία Ἀείοπεπι εχ ντὺς Ἐ οιπα ρτο(ασυιη ν]ίτα Ἑαρίτα- 
ἴεπι (ρᾳσ.295.) αά Με οσα ὃς Ρ ετίασάπα {εσες Ρείυζη- 
ευσυΠ], ὃς εωΠα Πἰ[ςς 4ε σεητῖς {αᾷ εχἰείο ἀε]ρεΓαξΗΓΗΠ} 
(ρασ. 2129) ταπά σπα πηαἰοπίθας ϱυὰπιγ]]α5 Υπο ιαΏ)τερᾶ 
Παδυίε νίδιυς δε εορίς ἱπ[αόεσπι εχ ν]τίπια πευη {ἡ 
Ρἰαρατεάἰταγαπα, οπιπία ΠΡἱ Εοιτο ὃς ἱρηί {υβίεσχατυπ], 
1 μηχη 1 ααστη οἶίπι (γα τεμίαµεταὶ Οοσἱπίᾗο ε εΓ- 
{α ρειοΠασσας ἐρίασι Β οπ]ατη γα[ατυτᾶ, (εοε {ρίηπι, 
αὖσ Απιςμιη ποῖα εξ, Ώςο αμα Ισησα, ἴπ οχία μπα 

γη{πετ[ας οτεαττῶ ΠΑΤΗΠΗ, ρᾳ5. 302.319 «331, 
11.Τ{ς5 /εαπεπτες οἶται 1.αόταπτῖς 0. 7. αρ. 24. 7ε- 

16Η [2110 67’ 11/ηΗ Ὀ6ἱ ᾖ1115, νἩ υ1Σέοῦ 4ε ΥΡΟΥΗΜΟΣ Πνάλεςί, {ε-- 

απέε αίζοε ἀεεετ{ε δῤγίία,πα σης, ἕτο.(οπεπίαη{οἳπ] Ες 
ποβτίς αἱοφιί, πίᾷ αιοὰ {οσιιπά 5 Ίτα γειρίς ευατίες, 

αὐτο ο ὁ παντοκράτωρ ὃτ αὖ ἔλθη βήμα τι κρῦα). 
το Ῥαφιλττι6,Μοπαίπας η] ας 1 ναέλαηῖ δι7.εαΡ.24. οἱπηὶ- 
Ἶε ἔαίτ (αρτα ᾖ10. 2. 

1. Υἱάεπτυς (τα /ατ ὁ 9.1. Ρας. 211. 
το. ΝΙΠΗ] ορίς νει(αί Ιπιρειίεότο γεῖῖ. οοκίσες τυ]ς- | 

τυης. νἱάετιί ἑπΏῖετε {αοτα παπί ΌΏεοτη «ἶπ ααίρας | 
έγπωραπα δὲ ογιηδαία ἀςο «οἶ]ο {α{ρεηία ρειίοπαῦαπε, | 
5 εὰ ὃς (τοῦ οἶαπι σεπε(]ίς (πρετ[ηεῖοπίςεται, ο τυµ- | 

πτάνα βέθρωχα, Οἱ κυμθάλη πεπωχα» γέηρια µυσι- | 
χὸς»ἱὰ ε{ξ, πιεερτεῖς Τ111ο Εἰππιίςο ἆς ΕΓΤΟΙΟ ΡΙΟΙΑΠΑΓ. | 

τεἱσίοπιπΏ, 06 {γγΡΑΠο παηάνεάνν ν ἀς ϱγπεῤαἰο Με, (7’ γεἰ]- 
σἰοπής [έεγεί« ρετήιάία. απο ἱρίααι {εβοστ οεἶαπι ΟΙεππεΠΦ. 
Α]αχαιιάτ. ἵπ ρτό τερῖίςο. 

ὃ να ᾿ ο 
22. Εεσίας εοἀεχ λαῦςι «γή οβεία]»- 
ῬΡασ.272.1. Οοπέα(α ἵ[α νιάσητης, ὃς Υετ(ας ὶς αεπο 
μι 

3 ! ο ε ” 
ϱ.εσ.οοἆςχ.σἴεὺ ηρθ τρ ο): δὲ ΠΠΟΣ ορωσαῃ. 



ΙΝ ΟΧΝΑΟ. 6ΙΒΥΤΤ, όϊ 
τ1.Ἑ.εσἰι] εοςοχ υπίσα ἀἰάίοης ἐκ τηονέῶν ε[ᾳἆ Ίος 

πλ] οἵῖ, Τ.οσεπ ἆαπι πεί αἱ γἱά στα έκτη γωεὴ » δε πτε]- 
[ίσει ἆαπι ας τορίῖδιις αηῖς οοπ/{]ες Ἐ οπια εἰσέλίς: ααἶ- 
Όις π]α]το Ρο/ξ {ποσε[ττ Π]ίας «α{ας, δὲ [1ο π]ατῖς Πὺί 
Ππροτίαπιασφπἱ ααἱτ Οίας ροβοείτας Ππιϊ]ίτοι τεσηας 
11 Νετοπς ἀείαςῖς, | 

το. Ψειίας Ώεηε «οιταρίτ”ς. Τατίπο τεᾷ ἆἰδί Ότασα 
γειοα, {εὰ αδίαιε γ]]ο (επία, απο [ηΌ σης ἱερετεπ],φο-- 
Ριχός γε ἐπελθή πα ντα, 19 ύνοιο, Θαπάο [ρμηαγίη ΟΠΗ1149 
ῥεΤΗΑ{ΕΥΗΕΟρογε, γι 4ς Λαιίαπο, νε] ὧε Νετοπς Ιπτε]]]-- 
βατατ.Ὀς Αάτίαπο, α ία {π Λεσγριο,ῖὰ ε[ὶ Ἀοπια,οιίΠ- 
ἀεοίπα [πηρειαιοσίθΗτεσπο ἀεξιπάἰς ἱπιρετίηπα οὐι]- 
πΐς, Υϊ εαἆεπι οἱργ]]α [αρτα 167. Ρτοπιητίαασται, ὃς 
οπιπίθ 5 ρασατίς 11 οχίτεππο σῖτα {ας ἱείΏροίς {ες Τι- 
ἁβοἵισῃ Ρεηίει» ορρτεβῖτ, Ηἱετο[οίγπιαπι αἀ ειπα! {[- 
εεητία εἰς αΌ]ατα. Επ[εβίης  Ομτοῃ. ἆς Νετοπς, αιϊ 
1υχῖα ναιἱεἰηίατη ο γ ατα)» τάς μἱεπτις {ο ὰ Πηῖδιις 
εειτῶ, νδῖ ]αταετατ,τεὰ τητας εταῖ, δε Ἰπάσος, Εοπ]απος, 
ο ηηες ἀεηίηυε σεητες [αβαξυτας, νι Ραυ]ο απῖς ἀῑχί- 
1ηι15, ὃξ {6η επτῖα βάσπῃ Εαεἶμητ, 

22. Ὑττυτησ ο {οπριᾶ εχεπιρ]ας εχ]]ροτ τήλεθένσου. 
Γασ.275.2.ΝΗΠδίτερετίο χρίπια»εγ. Ρυτο ἵΑΙπεῃ ες- 

Πδτίταϊς η ἀεποτατί,ηαοπιαάπιοἆ μη Ραρ.208.άῑχοιαϊ εἰς 
| απ τήσετα| ἄλματι κάφῳ. Εοτις βισ'μσιν (ορια ές, 
ή ΗΡΡΕΓΗ«Υ τῶς αάτείι α1απῇ ἀῑσατ,Β οπια ε[ξ,αµαπῃ Νο. 
/1ο εχ ΑΠατεµοιίας, ρειρειταείς οιηπίδις Απτίς[ιείβή Εα-. 
| οἰποιίριις,{ΗΘεττετ,νῖ ἱνοῦ ος οἵα αἱ πα Ρασ.2Ι1.Ώς Λῃ- 
' εἰο]εί[ίο επίπι ὃς Ν ετοηῖς τοδίτα Ροι{15 ]ουι15 πις]][1.- 
| Φεπέ 5 [ε, φυὰπι ας εἰαάο οτὈί τεΙτάΓΙΙΏ1 ὰ Τσσα {]]ατα 
Ἰ ὅζςαὰε Τ.ιάου]οί Ραπηοπίᾳ τεσὶς, ντῖ νο]ηῖε ΙοβηΏες 
:1.αηβίας ἵπ {αἱς αἆ Τα{Ππυη Γιατίγτεπῃ απποτατἰοπίδως, 
1 91δά ηος ἶοσυς πες ἵεπιρας οοπ{ΠαΠΙ. 
Ἱ Ζογο μα[οΥ ἀερίος) Κοπαβηί ἱππροτί ] Ππὶς ἱπες][σεῃ ἆιις 
Γ ε[,οιιπιΏεσἶας26.ΠΏρείαίνπα πι Π]ίο [10 «α[μσεβ ὰ 
᾿σοιιΠίς, ὰ απίδιις ροίζοα ἁς]ειᾷ ε[ Ἱππρετίαιη ΚΕ οπιαπᾶ. 
"4 ποηυἱἆσπι Ώεοίο οχ[ο, Βοπιαπί 6οιτΗίς, ραοἱ{οερῖο 

| 
| 



όο Ι0ΟΑΝΝ’ ΟΡΦΟΡΟΣΕΙ ΝΟΤΑ 
Οαἱἱο Εἱρεπάίωπι (οἱαοτάπε, απ οἆ αηῖςα Εεσε[αηἳ ΠΠ- 
4 υαπι, {π 1ο οαρἰτίς ἀἰπηίπυήο δὲ ἱπιρεεί] απηὶΠ]ο 1- 
τε σίτας, Ἡ ος αὐτεΏ] αςςἰφΙεαπηο αῦ ντος «οπ ἀίτα πιὶ- 
Ἱε[πιο τεσιίο, αυί ΠΗΙπεΓυς {πρείαϊ πΗΙΠοτ τη ἃ οἱ ογ]]α 
Ρο/ειπι Π ππετο φἰπαααρίηΏτα φ ή πα ας: οὖν ἐ]]α ἀῑσαι. 
Γδοπιασι σοιπρ]εἴυταῖη ε[[ε 4ΠΠΟ5 ΠοηΏΡεπῖος φράτα- 
σἰπῖᾳ οέεο,α αἱ ΠΙ) τὶς ε{ξ Πεοταυπα ποπηῖηῖς Β οιηα {π 
{ετπιοῃς 6150. 5εἆ αΏτς Ὦ εείμπη {ες 1411 {μεταῖ ζο- 
είς επι Ἑ οιααΏί5Σ ὃς ΒΟΙΠάΠΟΓΗΤΗ ΙΠΡΕΠΙΗΠΩ Ρετῖτα 
τεξτὸ ἀῑσίεις, οὗπι 6οιλλοσυπη (ὰ απ ας ν{ά1 Ε4ετιητ) 
ἑποίρίε, Ἡαο αηποϊαιεταξ {η {μα εάῑίοπς Οαῇα]ἱο.5εἆ 
απἰΏ{ λα εὰσα ποίτα γίἆσζες, ντ επ Αυριυβίπο Ίοφ 45, 
Ώσο ορἰπαπυπα {απία ρτα[ΗΠΠρ{Ιο. παΠῃ υϊ 1πετᾶ ς0Η- 

{εάωυτα «β ἆςε ΝετοηΏς Αιίςεί{έο , {ιο Ιευῖς Γα{ρίείο ἃς 

αἀπεητις αἰιδίεππροτε ὃξ Ε οπως τηίῃα ὁαίαςο ποπηί- 
Ώς ῥετίτα, η μα/{ γειὸ ντο ία {πτθτίειδ ΑΠΏΟΓΙΠΙ ΠΙΙΏςτο 

ΠσηίΠςείας, οί εχ {ρίατυπα ποιηέαα τε[ωται. Άλι] Ίτα- 

ος Ρετ[ααἆστε ποΏ Ρο[ωπι τεπιρις {η ἆ ἃ ΡΙΟγ]ία ἆο- 
Απίτυια Ειί[ε , (εὰ αΌ Πατίο]ο ααοάαπι εχοορθίταιυπᾳ, 

εὖπα νετϊταεί ρτοτ/α5 αἀπος{οευσ:{ἆ 41ο ἆ οκ {οφ πεηεί σα» 
τίοπς Ιίαιςς, 

ῴ 1ου 

Νοίπεπ ω Ώιηστος λαροῖ ὃοο 

µ 49 
5 ι 

αιἱ οοἱ1εόχί ε(β εἴωπτ 9 48.εοτῖ ἆ στη {πα υμαπα ἆππος αὖ γτ- 
Ῥεεοπάϊί(α. Οοπάϊτα ααῖεια Εμίξ 4Ώπο ΠΠ 4447. ντ 

εχ ο Ρᾶ[εῖ, ααοάἀ, ἓε[ῖο Εωττορίο δὲ εἴτι» (ια ςο ρα 1- 

Ριτα[ίε Ρααπίο , Νεσια ἱππρειίαπα {πευπητο 45 ντρίς | 

ασεδατις 85ο. αἱ πωυηὰἰ ειαῖ ϱ297. Ώυο ροήιτο ἰπίτίον | 
ντος αΏΏςς 948. οοπιρ]εδίεις {οοιπἀο δειαεσί κνήἡ] Ἐ.ο-- || 

ΤΩ2ΠΟΓΗΠΗ ἱπρεΓαϊοἕί5 4ΠΠΟ 4ο Οἰεπιςῃς Αἰεχατ ἁτῖ- 

πα Εοε]είια ρΙείΌγτεϊ Ποτιῖε, Ίος εἴεαππο ΟµΠΙ 1197. 

πιάπάἰ γετὸ σ595. Αταἰ επῃ τοπιρο5{5 Ε.οππς Π/αἰ] {ππί- 

βι ασεῖἁ[ε, πιι]τὸ παίπς Νετο ὁἑ]αΠδα]ο {1ο ρτοἙ(ἵτ. 

Ψε πιοτιὸ γε» Η8ἱ {α{ρς δί [ης ας Εοττα[ΐεαὰ ἱμη]τᾶ- 
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εἰοπεΠ1 αἱεοσίης οταςι]{ δΙγ]Ιἰπί «ΠΕ , αιιοἆ ἵπ Ες 
Πδτίσπο εσίτας , τεξετειτ απτεπῃ ὰ Ὠίοπο ίπ γἰτλ Τίὺς- 
τ]ας Νετοηίς, ὃζ ὰ ποδἰςἰῃ Εταστπεητίο ρᾳσ. 419. μι, 
-δ. γοτίας πυ]]ο {εη{Η, τερ, σοἆ, τεξεττ βγλαῖ σι τον | 
ϱ}Χρ. . 
σαν Ναπα απο ἆ οἶίπα ἔτι τα τοΠταεταὶ Νοτο,ίῃ τοΚί- Πἃ. 

τὰ [αο Ρετεεόαπι ἁαδίτ, νε ε[ὲρασ.219. | . 
το. Ἡ ετία5 {εᾳπεητες Λας «οησεβί {απε ὃ ραρὶηῖς 291. 

292.δζ 144.νἰὰς Τ.αοἴαητ.Π1Ρ.7.σαρ.20. | | 
Ραρ.1276. 11.Ηίς Ππϊ]ίᾳ τερετίς» 15.1.ρ4Ρ.171. ή 
17. πππςυπορθει ο ἱάειη αι σπωλέται Ρᾶ6. 207. ο] 
20. οἱπιί]ο ζΑΙΠΊΕΠ ρᾳσ.2Όο. 0. [εευπάο. 
24.ΝοἩ πουί αὖα ΠΕΓλαρά.8Π εαἀειη µας ρασ.τί6. ή 

Βαρκή! 5εὰ νιτοθίααε ἡῶτες αφµα. Ἠε[οάις Πμαίἤτος η 1 
ορῖαϊ {ῃ έρηοις χθή Ἡμέραιο»Ώε ἱπτετῆ{ φπ/πτο Ἀοπηίπανη | 
ΘεΏς{Ι. | 

ο 38. 5αρτα θεα, Ρᾳϱ.182. ἀῑχίε (οχίαπη σταϊεια ὅροιίΐιω . 
 γοςα{]. 

Ρ.179.1.Όπιπες δεί δολοφῶν. Εοτιὲχολοφὼν, ἰὰ εἴε, "η... 
 στέρας,δαἷἀα ἱπίεσρτεῖε, νέριετ[αςςς, οαιιὶ Οὐτίβις εῇὶ.. αν 
΄ ἀϊσαιιτ βηίς δε υ]είσια ΠΠ οὮ ΓΕΓΗ. ο] 
ο 4.Ός πιυ]εεῖς ἱπρετίο 4Ώτο ΒΏεπη παπά! τεσμαίαης αλα. 
' οεοϊπῖτ α[ῖα ἱτεπῃ »ἱογ]]α {1ρ{Α ΡᾳΡ.220. ο. 

1Ο, τες {εααεηπῖες νετίης παρει 1.αέχαπῖιις Ι5. 4 .«Ρ. η ὰ 
ρε, νΟΙἵα (εευπἆο {εηδίευς, χα) πώλῶν φρόµος "ες - 
οι) 6. 96ἆ νετις ] αοαπτί] πιεπωὈτάηα ἱερίε, χα). χωλὰὶν η] 
δρόμος ὢ χύτατος. ΌµοτυΠα {επζεηεία γΥετοίς πιήτατί5 . { ἱ 

᾿ εχριε[α ᾳαοαις εβ ὰ δἱΟΥί4 ΠΌ.ρε οί απέχοτε Ρρᾶρ.188. ή, 
'. α..ΟπιηίποΙεσεπάωΏι εξ σημα,νεραρ. 242.18ἱἆετα ἆο | 
| σοΙηςἴΒ. η 
| 12. Ηί ραπε Πάεπα [εσαπτιτ ρᾳφ.195. δξ 211. 
Ἱ. τοι] αἀαπτίυς Ι0.7.εαρ.16. Λου οΥΗ ΡΟΥΜ ΡΥΟΥΑΡΓΗΑ Αμβ η 
| ῥάεγηση ο » 4ΗΗ ΥΑΕΑΤΕΙΑ ΡΕΥΑΡΟΥΗΑ Αςπο/ῥεγο: βεῖ ἐπ) υεῖ 1 
ολα» (ή βγεύε, νεἰ β}εὔη ή ΑΗς. ην 
Ἱ Ῥασ.18ο.1. Ημῖας αοτο[Ηεμὶἆος αὖ Αἱάο ὃς Οἰτα]άο . 
Ἱ οἶἷπι οὐ (τα πι] γετεσαπη ρτατεῖ Αιριίπυην ὃς Εωίε- 

| 
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Ῥίωπα Ππεπιϊπεσαηϊ.  Ελπάσπι τάηεπ οτασ(εί «εΠπ{εΏῖ, 

ααασι Οἱσοτο γἱὰεείς δὲ ]ερετῖε, ντ εο]ίραπε ὁ [οςο 1Ρ. 

ἃς ἀἰαϊπαάοπε [εσαπά{ , αμ επι {ωρσα Ρας. 120. Ρίο {- 

τηὴ5. 9εὰ ηυία ἂς Ίο εατηιίπο Οςετο ἀπδίταε, ας εἲ 

Οι βαἰοτείροπἀςτ.Ο 1ο ἆ ἀῑςῖτ Οἱσετο, 9ΙΟΥΙΙΔΗΙ Ἱλοπι- 

Ώαπῃ τεππροί πας ἀοβπίτίοπείη σα]ὰὲ (μυ]]ῇς, ποῃΏ 

νοτὸ ἀῑείε, Ναι σα αἆ βπεπα {εουπα! εί αρειις ἀῑςίς, 

τήΠι γεπτυτάπι ο[[α ἐάτ Γεροπι {Π)ΠχοἵΓάἱεΠῃ τοῦ οτοἱ 

ἀοπωϊπαξισπα, εὖνα Ἱ οπια Ένργρτο ἵππρειατε εαρίῇες; 

τὰ αιιο ἆ αεοῖαϊε ραυἱο Ρο[ξ ΟΙςείοποΠι» {ιο Αυρυῇο, 

αυατε]ἰσῖο απ οπιίπιαπα απίπαος οσο Ρα 1εταῖ,εὖπῃ 4 

τεἀισεπάο {π ’ργρτατη Ριο]επιαο ασετετατ (ντ ε[ε {π 

Ρίπια Εαποζία πι ερἰ[βοἱαττα Οἱοετοπίς) αυἱ Ῥιο]ς- 

Τησιις ὰ 6αὐἱπίο τεάιάϊας ε[ε.Ρισιετεα ἱπ.10.1. αῑε ἰτ ευ ὰ 

ευΠ] ε[[ε νεπιυτάνα, εὖα ε[ει Ιοαηπος Βαρι{α αὐ Ἠε- 

τοάᾶς οεεί(α. 1οαπΏςΠι ὕοσεπι (μαπάαπη αρρεἶ]ατ5 Ιπ 

ἀε[ειτο εἰαπιαπίσπη, 5εἆ αα]ἰς Εατατης ε[[ει ἠἱοτες, πε- 

(οἰμίΠε Β οπιαηοςνἰἆςο παῖπιι5 παίσαπῃ ε[ξ,ααοὰ πο ασ! 

αι επι (οπεσαπῖ, ρα Ταπτςς ος τειτε[έτεπα, οὔτη Εατι- 

ἕς ε[[ει ἀἰαίπας ὃς εα]εβῖς , 1ἆ απο ες δἱγ[]α εορπο(- 

αἱ ροτεβῖ,επα Ὦεαπα Υοα:, δε ποίῖτα εα/{α {αρρ]ίεἰο αἴ- | 

Ε.Β. Ουο ἆ απτεπῃ ἀῑεῖε ο Αετο[Ηομίάο (σετο, πια]ὸ 

οπιπίηο σο][ἱσίτ. ΟΠ Υετὸ {τ ἀϊβεί]μς Ώεο νατεδαρί- 

ταπᾶ εα]ία ΕαΠάετε σαἵπα]Πᾶ οχ ἴεΙΠροῖα» απὰπι Εηπίο 

αλ μἱΡίτο δε τεπιροίς ὃς ἀΠίρεπιία. Πα ΟΑ[αο. Έβρο 

νετο οἵ[ ]υῦεης ετιάϊίτο ἀοέάχοσιπι νίτοτΙπῃ εοπ/{επ{ ή 

(ωυ[αΐρο,, ἆιο {ΠΕ τάΠαεΠ οὐ α/εηίαπι ἱη]ίρετε ροί- | 

Επι, Ρτίπιαπι αμοἆ Τα ήπιας Ματιγ,Γπεορμή]15, Απιίο- ' 

εἶνεπις, Αἰεπαβοξαδ)ΟΙεπιεΏ5 ΑΙεχ, ὃς ΕἰιπίαΠ. { αθτᾶ- 

εἶας,, οτεδιί 5ἱΡΥΙποσάπη οἵαο ΙΟΣ ἱαιάαίοτες, ης | 

νερο αι στι 1115 αετο(ἠο]ίάῑς να παπα πηεπαϊπεσῦτ. 

Αε ἂε ροή δή αμἰάεια εχοι{ατίο Εοτίαη αἰίφμα αβειτὶ ͵ 

Ροῇει,ὰε ρο[ἵειοτς νετὸ, ος ε[ε] αάαητίο, απ] ἀῑςε- 

της, αματιος γοσ(α5 εεἶοις [0 μί 7. Ιπεοτια]]1ς αρ]]]απα 

αἀαςεπτε,ο αἱ {πας αετοβἰο]ι] ο ροσ[οΏρεί εχιαπιῶΡ- 

(αμης Πο υίεα ἀἱΗΙσεω{Πππισην ὃς αἀβίρ επ ἆῑς 51 ογ]α» 
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3 
οὐ/[ἑταεπάα πιοπωςπιῖ {]επτῖο βι]([α ΡΙστοτίτΙΗΠῃ 2 πι- 
πιο αμ άαέξες αοΓο({]οἰεί ἁἰς {ετσι Ἱπιοτ[μΓάΠ], δέ αιόχο- 
αζαίςΠα εἶης τοιη στὸ εἰ ει {τ ο) λζαίη αι] νετίς οἑᾷίπς 
οὔζαις Ρε: ρ ἱποιρίτ, ῥίνέσιν, αριιά 1.αάχαπτῖ αι Ρει Τ 
Ρα Άχυτη [οεἰθίσας σοι ψΨνσιγ, Ὁ εἶηὰς ἀῑ[εη[ο εβὶ τη 
τες Γιαζζαπείυπι ὃς Αι Επι ατα µε Εμ{εὈίαπι ὁ σαι... 
έξοτε {[ἔοτυπιν οι/{αΗΠη.ΗΙ ἆ ιο αετο[ξίομίὰ αι Ειγιλιας 
επισης ἠἷ]ε γες[ηππι σος οἶται αιιέχοτεῃι α[ἱαΏῃ αὐ Ἑ.. 
εγιηίσα οχρτεῇς Ροπίτ, ὃεὰ δε Αυσιβίπιις αὐ Εαίεριο. 
ἁ[Πάετ {Π αστο [ξἰο[λίἀῑς εἰτα]ο ὁ γε µῃι σαρίαθηςρτο- 

. πεηίςῃίς:ᾳπος Είς νοςςιᾳ σαυρὸς [αρ ειαἆ σαι , ἰ]]ς ομρι.. 
᾿ ΠίΠΟ ΠΟΠ αρποίζαι, πεφ ας {πμ [το ἆς οἶωίτ, Ὀεί,πσεαις 
᾿. 1η οτατίοης αἆ ΌατεςΒμπιεῃος, Πτα Ιπα Καπ1,ηις ἁπδοίτα.- 

Πηἴείροπεητ αἱ, 

τεβἰπιοη]ΐς αςουτατἰ{παμπῃ {επ εαηεί αἆ σεπε]μπῃ οἵ 

Ἱ το Ελεἶππτ: [εηῖσοηείαπα {παπι ἔοτις | 
' δμης αΠοιαιῃ γοτοα Λιρυ[ΗΠί «5.18. ἀς οἰμίτατε Ὠσί 
' ς4ρΡ.22.Ηἱδιις αοΓο [1 οἰχίἆ επ εχροβίε: Εώς δή 
| Έληρηκς εοἶεοό Ρήο]Α {ο ο/λεμάε {ο άΗ ᾖοεο 1 άβζης ο. 
Ἱ ἵ Γή) ογύπεην 11 εγάγὴα 1α {ὁάῥεη/ρη ον βά1εο Ὅογῥα |ρρο.. | ΤέΠ/ΗΥ: Τησ 6 Ὕγρισο ο εξ τ] ὃς σωήρ, ἆμοά εἲξ Ιμὸ, 1 ές «μνήβηε ει μμ [Αή14{οΥ. Εῑς αμ/εηι ο {ο Ρε { αἴρρηη [ε/, (μεθ ἀΙλήηΗ γε ἀλρη,  εου ς[1ο1Ἴή 1 4 λή οχ-- τόμο νεη[εμ ο Μη... ν 
:1άιο βσο εἰ] [Αἱογε 4 ε[(6Ρ. 
ΤΕ (419 ΥΕΧ 4ἰιείοί Ρε [ρε βηγμς: 
ο Φε {η εάν πο {ος ΕΠ οΥῥοη). 
"μάς Ώεμήε ΕΥΠ ΟΗΕ Γενεύη αἴζμε. ᾖήεἷός 
! ος ρην εἰ [ζδας ος 14221 ΓΟΥΗΜΗ720 1 1ο. 
οδς ΑΗ] Ο1ήΗ 4ΥΤε Μεγ ,ζεας 1νλσεί φ[ε, 
Ἱ Οὴ Μάτος ἐπον]ρμε ἀεη[ζε μι Ὅεβνιῤηε ο). 
ΚΕμείεηΕ [η]άεγα νέγή, η έλυη {οῇμεσαχαηη; 
'Έληγε Γεγα/σηη, Ροή νερο μζε, 
ο ηφαγεηι Σ6{γ) βογέα» ε[σες «ΖΜΟΥΗΗ, 
δαφέέογμο [ο ετο ο έλώ [ες ᾖεῥεγα (αγ μὲ 
ΤΥκΑε ΗΝ, [ης «ΓΕΤΠΙΗ [η ετεΙρα δή, 
ή 5 

Ἅ 
, 
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Ομ ]εος αξέμε γεξέσεης , (εμάς ἰοάμε[ην 
ΦεςγεΓΑ, ἄλῆνε Ώεμα γε[εγαδη ρεξξογα ἔμεε, 
Τε επ 7’ ἐωέΐνα, βγιήεδησε οἰ{1ζ ης ϱ/1)160. 

ΕΠΡΗΗ [ορ βαν, σσ’ οἶρογμς ΜΕΤΑ γη. 
Φομεςμγ εκἰμη, άνω [2ἱεπάνν οβΙθη, 
οἱ έίεΕ εο[ίες, να δει εχέοί/ εί «ὃ πο. 
λῖοη εγές η γεὖο ΡοΗΜΗΗΝΣ [ή ήηνε, υεἱ 4 νηνο 
1429 «ζαπίην εκηΡς ομέες, 67’ εγη]αΡοή{Η: 
οπή εε[[αδιηΕ , {εἶζμ εοη[)αξξα Ρετ/δΗ/ν 
δες ῥαγΗοΥ Πο ες ΓοΥΥΕ{ΗΥ, μη] με 1Η! 

η) ές [0110 ΕΥ ΤΕΥΗ ΕΤΕΙ αὖ «ο 

ΟΥ δε, ζε1εη» [άωηΑ ΠΜ] ΤΗΥ, οΑγ/θ/ήμε Ἰώῤογος, 
Ταν {άγεΜΗΛ4Μ ο άοῦ ΥΟΗ//ΥΑΡΗΕ ΓεΥγά ἀεβηζεη». 

ΕΗ ϱΟΥΑΑ [ες αήμ/Πο γερεν {1 επίμν αἡ υημη». 
Τεειάε ἐ εκ] ση[ήμε ὅ” [μρμνώ απηης. 

11 μὲ ΓΑ νοτ[βῥη» ἂε ΟΥ άεο υγ ή με ΥΑΗΓΑΓΑ , 12Η ΡΟ- 
ϱής είε [ης οεογεγενφὲ [ὲ ομη ἰΓεΥς μα [001 1 2οΓΜΗ ε4Ρί- 
Εδης, εοηηεζ{ΗΗΥ ΥΜΕ υ 1ΕεγΑ 1η ΟΥ ΑΕ0 Ρο[/Α εἰτ,ήν]α πο βοίμέ- 

γη! υεγδα 14114 ἐΠΝΕΤΙΥΙ να αὖ εκ ο) 1εΥΦΛΟΡΕΥΕΣΕ; στ’ [η- 

Εο1 μα εοΛΕΜΙΥΕΠΙ. Ἡε αεεη [114 νεγ(μ” ἔγες Πμηη)κὸ, 67’ οίκο 
ἀεείημο, «5 ποηΗΙἀεεθημα. Ὀεηίή με {1 εύαε, μα [01 11 Ε4ΡΗΣ- 

ᾖμ οΗ/ΗΑ νε 41Η ϱοηηεζδεπ{εύ » Ρ4ΥΗΣ ΓΥΗΑΗΗ να (αβία{ὴε 

φοη ἱεραρη», [μάβτο οἡ υ {γεν , 144 1 εἰ[άεην Ίο ρα [ε 

Ροβία, γεεογ επ μΥιεκργ {μή ΙφΗπήμε νογδῳ; [είας Ο Επ ξις 
Ὁεί βἰίας (αἱ αατοί : δεί ο σΥκεξ ος ἀἱοων, 103 14111. ΕΕ 

{νο νεσινή σσ’ {ερίεηΣ 0: Η/ΜΕΥΗΣ μα γαΓ ήν {ΕΥΠ 

μη γεζό. Τγι ΡΕ ΕΥ ἀμέ]ά 1001 309.02. ΕΕ ερ Πομε” | 

{ον ἀζάη}ΗΥ , νΕ εκ ἰάο {0 αἴγωνε ᾖῥσμγκηβρησαε, κα υἱσιΕε/ε- 

Ρ/Σ ΡεΥΗεΩΜΗΜ.. Ἡργὴη 4μ{ΕΗ ΟΥάεΟΥΗΗΗ {ήπάμο υέτΡοΥΗΗ, 

ἦμα [4 Ἰησςς χθλςὸς εν υἱὸδο σωτὴρ, Φμοά εξ 14111έ, 

Τείως Ολεί[εας Ώοὶ Β]ίὰς (αἱ ματος. δὲ ῥΥ η γενν ρήρα» 
σα αθις εέ ρω, {2 γμο ΠοΗή η Νἔεεὲ 4 εΗσΗ[Η ΟἨΥΙ- 
6, ἐο ἠμος ἐ [βήό ΥΛ9}ΓΑ]ΑΑΓΩ αὐ)[[ο ν εἰς  κΜΑΥΗΡΑΡΥΟ- 

πάΗ κε νήμα , νου εξ» [πε ρεεεάίο, ε[[εροίμεν). κι ἀνΕο 51- 
να νε Ἐγέρνάα με» υἱ (να ἰαγ}ηλαςᾳ εγεύωΗ, ΟήλάΤ, 14 

3ήβε] βαδοῖ η Ρβ9 4Υ/ΗΠέ [ο, ϱ0110 εκέσα ἡα Ρατ εξ, ο 
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αἱ ἱεογμηε [41 γ [με µόνο) Ρεγπόαῇ; {4171139 

: 6{ 149 ϱΟΗΥΑ ἔο9, 7” οὐ ΜΥ Οἱ ΕοΥΕς ΘΟΥΗΗ [οί μγ  ὉΕ 1 ϱΟΥΜΗΑ 
ρήμεγο Δερρ{αάα νεα ΓΗ Υ φηί Ρε ΥΓΗΕΗ «αἱ εἡ/{εΗΛ εί, 

Εαάεπι Εετὲτερετῖτ τοπ1ο 6, {π οτατίοηε αἆ σαιςεἶνιι- | Π]εΠΟς ςΟπΙΤα Πμάφος, Ῥασαπος, δζ Αιτίαπος, || ΣΧΤΕΙΣΤΟ)Σ {ορβ,ᾳ ος 14 εαρίτα γετ[αηπῃ βριὰ πα δΙΟγ/{απι δε Εμ(οβίαμη Ο(ῶσ1,αριά Αιυρυβήππι ].ατίπα Ἱ Ρο[μἱατεης. | δν | 
4. Γερυπι αἰ1] δρώσή δρ: ὃς γετία αὐ ος εοεείο 

πα ρος. | | 
9. Πι(σὗερει αὖ Εα(εβίαπο, 4πεπα ν]ὰς ρασ. 416. 
τι. Λ]άάς ρίψωσι ]’. Αασαβίηας βεμοίονε, Άτ [ια άσηε, 

Π19.7.οαρ.19. πρίψείσι δὲ .ποῦ πηα]ὸ, ρ]ας οπίτη Ροπάςιῖς 
Παδει σοπηπαϊηαί {δα ςοηεστὶ Πμαυ]αστα,αμὰπῃ τοἰ]ς], 

1}.Μα]ὸ οπαἱτείεας Πὶς ὰ ααἱρι(άαπι,νυ]ρατα ΠοΙη(ηίς 
χβλσος {ετίρειτα ἀεεερείς. | 

Η. Αἰάῑἃς Οἰτα]άιις ἔχφευ ὧν Ρτο φλέξὰ 11] ῥήξά: 
ΕυίεΡ. ρ/ζητε. πα ἵ4. Ευ[ερίης δες Αἱάάς νεα ρῶν ρτο βροτ”. Πθετα δε ) (Ιτα]ἁιις νοτ(α (εαυ εωτί τος ἁγίές. (πι ποβτα]εκίο.. ή "Πε εοη/{εηεῖι Ααριβήπης, : 

ο 19. Ηίο νετίας αραὰ Ει(οΡ. ὃς Αἰάαπι, ἱτεπιαιτο ἵη τεσο 
᾿ εοάϊἶσε Πο Ιερίτης Οχλείψὰ σέλαε ΠελίΗ, ἀςρῶν τε-ώ- η 
΄ρεία/νηιιο τε[ροχί[ε οείαπι Αποσυίιυπι 4ρρατει, . .21.Ωυα Βὶς βεἰδξίας, Εαβας ἀῑσμητας Ρᾳρ. 271. ὃς 279. "Ἡ δὲ Ρτοτίις εαἆ σπα {αης ουΠι Ες Ε/αγα: ο. ὅς Ι.1ες 1. πά-- ή 
σαφάραγξ πληροθήσεταμχαὶ πὰν ὄρος χὶ β6νὸς ισ-ει- η 
νωθήσεται. καὶ Ἔφιαι α σκολιὰ εἰς εὐθεῖ αν. ὁ αἱ ρα χέται ή 
εἰ ὃδ ο λείας. | | | ἄ Ῥας. 151.2. Επίεὺ. οὗ εἰ; πλευ.Λἰάις οσχείς σλῶν ἡι ἰ 
η 4. δἱηο([ἠς {οπτεπτία Ιεσίτη ραρ.202. η τσ 
Ἱ 4. Γαάαπεῖας ΠὈ. 7. «4Ρ.16. «4 πεζμὰ ή] Γον ή νογγαμνε 49Η, «1ο ον {μύα, ἆμοὰ ᾗος 0ο δι ῤγήα οἷε- | ΗΡΙ ΙΑΡ. 

σάλπιγξ Μρογόβεν(γ.ο. ὅρα)όθι) φωνίω πολύθρηνου 
αφἠσὰ. 



όδ Ι10ΟΑΝΝ. ΟΡ5ΞΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 

Π{κήμε γεριάαΡ»ηΕ» «’ κν ἰέέμο[η «ᾖίνηρ [ο0111 εοη!γέ- 

21Γ6ΕΠΡ. 
ς.Α/Ιτος Ἱερῖταϊ ἵπέτα οχ Επίεδίο. (ἰτα]άμς μέλλον ἂ- 

σπο/εῖῖ Ρίο μελέων» 

6. Ἡπς επι {εαπεπῖς Γοίεῖί Τ.ασχαπτ.ἠῬ.7. «1.20. 

9. Ει{εδ!] ]εΒίο ἀβετε, απαη ἐπίσα γ]ὰς. σφραγίδα 

ἑπεε][ἰρίτ Βεια]εἶιις, εὐία5 {η Αροεα]γρί ππεπῖ]ο Πς, 

11. ΑΙ] σθὸ οκομµάττε. πι νοι[α αὓ Βου αἰτεγο αἰ]η[ῖο 

ε[εαὰ Ρ/[α]Η1.Π]. στοιμοθεῖςο αἱ το ο ὃν ρά6δῳ σιδηρᾶ» 
14. ος ἆμος γαιία5 οοτσηρῖος εἶται Ευσαδίπς ολα, 

«4.22. Ρετεηπίς Ρ]ο[ορ]ία.Ἀεσ.εσἀ, μαῦοι ἄχροσί- 
αχρισι:α]1] ἀκρος΄χοιό: Σοὔθ1ς ἀχροσιχίσιν. 

12. Τε] εβί ελίτ ναίας ὁ Τ,αᾶαητ.1ρ.4.σαρ.16.{αρρίο-. 

εὔΏ εξ, {πα α:ῑο Υεῖις ο). ΡητεαΠί πἹεΠΘ{αΏς ἃ εοπηπα μη! 

Ιείοηε ἀῑθειε, νι εχ ἱπτετρτείαιίοπε αἀάίτα «ο]ἰρίευτ, 
6 » ον / . . 

ἵν οἰκτεοίς ἐλ (δω δω σή» Ὁὲ πλή/ογν έοι ῥγαδεά!. 

Ῥασ.284-1.Τ τες ρΠοσεςσεέασι Γ.αοἳαηιί ας 9.11. σαΡ.15- 

Δον [εενία ο Μουρ τη» [εεμιά ην Όεί [εηΓΕΡΓΙΑΗΑ : θοά {ή 

δῥγ ία {η εανήλέπε [ο ἀθεείνάεεηο: ἄθρωπον πεπλασοτη; δις. | 
λ 5 

πιαηι(εείρτυς Πα ἀχαπείας βάδοε αύθρωπον ζπλάσ}υπα. 
δὲ νὈἱ να]σαῖϊα εχειηρ]ατία 1.αόταητί] ὂν τε ἰάεία οἱ χα. ͵ 

Εοίἀεπι γει(αςίεσε» [10.{.ραφ.Ιό2. 

4. Ἑερίης «οἀσχήθεσι Ὕγητοις, ἱὰ ε[ε, μα [ζ, νῖ 

Ίβαὰ νοςαδιἶαπι [απηίτας αριιἆ Ποππεσυπῃ ὃς Απζοιεϊ. 

νεὶ εο {εηίὰ αἱο ῥᾳςρ. 158. λεν 6σιν ἀγέσµοιό "γεσε 

όσων πιο οιις τη ΠΠ ἀδΠΙ5. | 

ς. Ηις τείρεσίε Τ.αἀλαητίας ΙΡ. 4. οαρ. 6. Ῥάωγεο (ζην 

Τημερήήην δημ ρ)ο τὸ οι 4191, 7’ ὁ1γα σύ 6 δλον | 

αβῥεαέ νά ο ορ χο, νε ἐη/γμέἶηρ ἆ Ώεο ραίτ 

Φ/Γ η) ο εἰς 67’ ΗλάπΙῥης ν{εγεμ η [40ΥΙ(Αίοδε 2ΗΠά:. Αιι- 

σιβ.{π οἵατ.οοπῖΓᾶ {πα 1ο[ος:. Σο [ο []1ή Ώει σύ μόν-. 
λου αβρεβαε δεῤγία, ε] εἴέ, (01011111 υεἱ εοη[ΜάΥΗΗΛ. ΕΕ ῬτόρΡείΑ 

οἰέζεξ 1 ος δΗΓΗΥ ΠοΥΛΕΙ εὐο 44911 ΑΡΗΣ εο/ΙΙΑΥΗΗσ, ης [0η 
Ρεν βµγέ{εµ]ε.9 ἰπαῖ]α Βἰ{ος παῦες {πένα ρασ.599. 

12. αἑαπείας ΠὈ. 4. 6ΑΡ. 15. Ε]κε οπή 300 αι ῤΗό 4 

«ἰληυμηεάεἷ, [εά νετθ 4εμβίοπο [1ο εξαήν [ΗΕ εὔην ία 
ῥικάἰ-- | 



| 

᾽ ὦ } ν΄ κό | β'κ δε εγα! “πα γτο λογῳ Ὡράοσων πᾶσάν τε γόσον ὃς 

ΙΝ Φ6ΙΡΥΙΙ.οΟπΑο, ό7 

“σέ ὢΥ.Νει υήμε ΗΥΗΑ, ζμοά υογῥο [ίεῤα! Αγά) η 19 
1ρ/ε ε[ε ει νέγΜΕ,οεἰε[ῖ; υύγ/μ1 ας Ρο{ε[ἔατε [0 Μη. 

14. Ώιιο Ἡί ψετ(ας εχίαητ αραἀ ].αέλαπτ. 1. φ.σαρ.Ι5.ἶΠ 
ΠοΓΙΠῃ ρείοζς (οεἰδίτηχ σρώσὴ δε. 

[6. Τη τεσίο «οἑ. πιαπἰξε[ία ἀεξεσλιις ποῖα ]εσίεας τα- 
τσι εμσ’τύσµατα φαρμαχόετο. Αἱἰίς εχεπιρ]ατίδιας 
{ας νίάετατ 1αᾶαηίας, αἲτ [αἱεεῃ] αἰίο οτάἶῃςα Ροτ[ςτ- 
Ρε». Νάπα δ.4 αρ. 1δ,μος το εἶται νεείας.. « 

ει ἄγόμων χάιρας χα) ἀ ίσων ὕσερον Ἡξ4, 
δώσέσι δὲ )εραπίσματα χερσιν αγάγγοις, 
χα] σ-όμασυ µίαροισι τὸ πΤύσµατα, Φαρμακόειτα, 
δώσε ὃ εἰό µάσιγας ἆ πλὼς ἆ γγὸν τότε γῶτογ. 

Ε αμἱδι5 ἀιῑο ριίοτες ρομἱο Ρο[ξ (σα µΗπτας. Έτ σειτὸ 
Ρίαπε σοπ ΕΙ ΠΠ {απ ές ἃς {εηαοητίς Ρασίπα Υοτ(ως,(εἆ 
ἃ µίο Ἱεόζοτε αἆ Πἱ[οσίαπα πιταςα[οίιῃι δε ΡαΠιοπῖς 
ΟΕΙ(ή αττεητο (αςἰ]ὁ {η οτά{πεπῃ τε ἰσί ΡοΠαμτ. Μι]το 
εοπεἰπηίοτες {αι ῃ9.1. ρασ. 189. γοιὈίς αμἱάεπι γανίαη- 
τες, (εἆ {εη{α ζοπσοτάἆαητες. 

19. Ψἱάστις (α[αἰίοηί τταπαεἰτίας, πες ἱππισείζο, 
19. 964 1εηῖςς ἴΓ6δ ΓΕΕΕΤΗΗΤΙΙ ὰ Τ,αζξαητ]ο [ἱβ. 4. Ε4Ρ. 

1δ.ῖᾳ οπου ήα αἶτεξο Ἱεσίτηγ, τις λόηρς, ὴ ποθεν. αἡαπη]ς-- 
ἐἴίοπειι Αισηζιας «οπῄτηιαι όσο ΠχΟΧ Ρριοἆαςει- 
ἆο. 

. 
22. Γιαζναητ. 10. 4.εΑΡ. 26. ΟοοΑ ἐβίηεά εὔρί ωρα 

{4, τὰ ἀθε]ΑΦΑΗ; [ογε ν! Δήμα 0) βίεδεηι 4ο ποεο η ρε (ησγε- 
«46. Ἑτ Πλοχ : Ε]εζές οπζο εν Δομή 65” [ον [αν έέη 0 εἰ 
άρμή ες, ὅζο, 

25. Κεβ.οοᾷςα εσράφη, η ἁοπιαάπιοά πι ]οσῖτ ζαῇα- 
1ο. 

Ρ.1897.1. Οἰταπτυτ Ηὰ ἃ Γαάαητῖο ΙΡ... «8.17. νδί {πα 
Εμτυτο ε[ελύσετω. 

4. Εειὲ {άεαι Περίεατ ρασ.199, Πα λητ, Π0.4. «1.26. 
Ἐν]επάῃ οσο {Ἡ ῥαβΊοπε γλάη ης [1 αογῥεηλή με ἀ2ήλεπ/ω: ο],δες. 

ς. 1.αζζαΙ1.1Ὀ. 4. εαΡ.Ι5.{1ς ἱεσῖτ: ϱν αὗτοις ἅ μια, τε ντε 
Ὥ ολύεασι ὀυοῖσι. 5 οΕἱ ΡΕΗ5 ΑΠΙςΗ 1.8 ζχαητί] ώς ίαείε 



ὄβ Ι0ΑΝΝ. ΟΡ6ΟΡΟΕΙ ΝΟΤΑ 
ριο Φογ]]έρα Ιεᾶῖοπο. π τειι]ο γοτία 1.αᾶσητ. με 
Ρίο ἅμα 1 4 ΑΠΓΟ πολλων ΡΙΟ λα ων. αἴιοά ἴαΠεΠ Υε- 
ες πιεπιβταπα αρΏο{οἶτ,ςΗπῃ ἱπτετρτετατίοης, 7 φερορη- 
{οή/”8. 9 τη ία ἂς πιτασυ]5 δε ρα/(Ίοπε Ὀοπηίπί Μαδιί- 
τηςς {αρτα [ΕΓΠ]ΟΠ ΕΤ. ὃζ 6. | 
11. Αἱά εἀἰίοπεδ, παντου ἀκζωγ. ΕΠΙ αΠῖεπι Ἶας εΧ 
Ῥ/αἰπιῖς ἀείαππρία, 

Ηἰ ἆμο ποη Πατ [μο]οςο, νι ὁ ΤαξχαΠ1, ΙΡ. 4. εαρ. 
15. {αρτα Αἱ]εσατο αρρατςῖ. 

το.[.αοξληείης ρτοετι 115. 4. οχΡ.1δ. ὃς Ὀαυ]ά Ρ{.]. 74. 
Ὀελογ μέ ή ε[εβ» /2εΑή» [ε], 67’ 11 ΙΙ λε ΡοΓΗΗΗ.ΗΛΗ ΡΕ ἀε εγω 
ΓΕ. 
21. Αάῑῑος τη οσ[υ πα τὸ, Υτ 1η ξειτίο ]οςο Πε ρτοςεἶειι/” 
πηαίος, η νη]ρατίς 1,αξταπτί] Πες «αρ 19... ενας 
δὲ σγιο ἠσετω πε ᾶσιια: ἵπ {οΗρίο οΡῖ,ποῖα, γαζ δὲ 
σχιαῦη πο πε πασια« 
ὕασ.98.3.0 εείε {τ [οπρεῖς Ηεΐς:[εἆ εχταε επι {οηιξ- 

ὕδας ἀμοδιις αρα 1.ασἴαπτ.]1 ο... σαρ.19. απο ]οοί Πο εί 
εἀἡία/ακύψας ναὈοητ Υεἶ α)αδείζαρ:πιαηυ{ορτις Ἱε]- 
ἆεπι,νι δ{Ογ]ί4α) αλύσους.Ἠος Υοιίης ευΠ] αἰίαποῖ ρις- 
στε[]ς Ι.ατίηος ξεοῖτ Αασυπις β. ας οἰπίτ.2εἱ18.ςαρ. 
23.91105 γι: ευπῃ Οταςὶσ «οπξεῖτο Ρο[ῇς, αά(οείδεῃἆοφ 
ἀμχ, Τη [έχε 4Η!εΥ) 14 ἔξαηέμ” οΡεγΣ [ο {εάκη» ἂς ομτι ϱ ναμ/- 
ορια δεῤγία , 94194 9Η ΕΧΡΥΗΛΑΕ σμμο, δεᾷ (ρα [σα 1ρ/Ε 
Ρ[ω1, εζο αγζι/γΑ{ω» [070 εοη/Ηηέή ε[[εροπεπάα,{απ να. Ὅπμη 
Ε βΥοἱκη», μας εἰίε Ρ]ωΥΑ εοηΡΗΡΕΠΡΟΥΑΜΗΕ «Σ΄ ἔνομα, Ἰηήμαπμς 
ἔιζνιώήνηί, ηάεἰεμην ῥοῦζεα νεγιεΓ.Ε{ ἀαῦηε Ρ ευ 4ίάρ» 7λβ- 
σηδιη Γπε[ 7’ ΗΗΡΡΗΥΑΙ9 9ΥΕ εΧΡΜΕΝΕ υεπεμα{ου μή. ο. 
νογὸ αἱ υεχδεγα [1ρ/1{εΥ [αηέήνη ἀογ[ρη. Ἐί εοἱάρρος «εωβίεης 
Εαθεδόε, πε νὰ Ας] (4Η φμοά νετδε, τε] υηε νεπΗξ , υἳ 11Γεγές 
ἐοάνλαίνον, 7” Το ὀφιμεά εοΥοΡεΡΗΥ..Φἡ οὔηη» 4ΜΓεγΗ [ε), «5’ κα 
ΓΗ οείΜΗ ἀεάεγμηή, “ο ΑΙΗ{1ῷ βαηε 'ρηγαΡΗς 2η/4ΗΑ. 
{ρα επ» 1ηρίεης ζε0» ΓΗ ΏΕΗΠΑ Πο ἰπείεκὴβεν ἰωά η ο 

Φογ)αἱήμ εμίρης, [ο 67’ ὁφΙηῃ ΟΦΥΟΝΑΛΣ, σσ’ Ρογγιάμη [εἱγη- 

{αμβ. Τεπορ]; νετὸ νείν [90Η ν 67’ ηεδεο ἆνε πολ ϱΥΗ {εηο- 
ῥηο[α πή 0 ΕΥ1ῤΗΑ Ρογδι Ἐν πΙΟΤΕΕ ΠΙΟΤΙΕΗΥ {ήδη ἀλεῦης (οηην 



{ῥβερεο. ΕΕ {με κὖ Μεγ” γεσγε[: αἆ ἠεονλ Ἰκρεαης υεπιεί ΡΥ/ή, 
γα γεξδοη ΡΥΙΩΡΙο γεμοἑά(ή; ο//εη/ο. [[α Ικζλαῇ. εκΗΡΕΙΗΣ ῥεΥ 
μεγμαία [μία ίοἈ [άν [εΕ εν βο[εετε νιάεβαμ{ΗΥ» ἠνια ΡΥο- 
ἔαγε ἐπ εηκ]εγα!, κά [ρεδωαε ϱ6 ηροσία [02 ή; μα που 111 1Η εΥ- 
βονεπεε, (εἆ ν υ14Η1 [ΕΥ1Ε73 (ΟΡ εΧΑ ΡοΡε{εν, [ο εαρίῥη», { {α- 
6Η /ΡΙΟΥΕΕ ἀείπεορο εὔ [εγμαγε 300 περα! » 41ησμεπά4 
64444149. 

6. Οοπέει ἵ[ία σπα ΠπαϊμὈ. ρασ.157. 
12. Υ{οϊαιε οοἀσχα/τολίζω τε, ὸ ὑσιν, δζς.νῖ Ραρ.216. 

νΌί πὶςσ νοειίας Αἀάαπιὶ ποπηϊηἰ αἀαριατις. 
13. Ιάεία «0 ἆ. τοσα γρ. [εΕδε τόοσαι δρ. 
15. Ζαολατία ἰχ. Γιαἁχαπτίας Ώας ἆς [οεεππάρ αμ εΏΕΙ 

ἱπτεζρτοτατυς, αυᾶ Ρτορβειτα ἆς Ρίο ἀῑχῖς, 
19.ΑΡριιά ]/αἑαπτίαπα 9.7. σαρ.18. ριᾶ σετ Ὦ επω([]- 

εἰίαπιπος . ἡμετερας δά λείας. Ὑπάς αρρατεῖ [οσυπι 

ΠΙΑΠΟΙΠΗ ε[[ο, τοπα Ρτο Φὅλον ἱορίτατ ζνλρν. Έοῦτε ἰτα 
εεροπεπάυπι οείς ποραί {Ες {απη, γα, Ἡμετέραιο δαλείας 

ζω 5 ὀυσθ. ου 
26, [:αάλλπείας [1δ. 4. «αΡ. 6. εἶται δε Ἱερῖτ σὺν ΡΙΟ σσ. 

Αιρυβίπας αποαις ἵπ οἵαῖ. οοπίτὰ απίπα ας ῥαῖς[ςς: 
δρα ἀμρε, Ἴρ [ή ΓΕ εοσπο[εε εινα, Ώςε []μμη ειο. Σ΄ εη[ς 
1ε 67’ ῥασαΠ ΜΗ ΗέγερΗ! 5” 1η άάμη».Εἲ Πιο Χ.ΙπετεἎαί {ε ο 

ἀἰρεπν: Γρ[ΑηΣ Ε493Α 6ο ς96ε ἆογηήπηη» Ώ 6ὲ [1η ε[[ε. [Ρ/ϱΗΓ1012 
«0ζηο[οὲ Ρε ή , {Γή , 100 αἱ/22, Π9 ΜΑΑΥ/ΕΥΕ ν 990 Ιθ 6» 1013 
Δ4 ΕΥΕ4ΥΗΗΗΗ. | 

24. Ἐερ. οοἆ. σοι εβίμοις Ρῖο σοι μὀ θοίσιν» 
391.34. δε( αεηῖος νεσίις ραπὲ εο[ἀσπα νεὶ ἱειῖτες ἵπι- 

πιητατος ᾖλαῦ μπας Ρᾶδ. 100.202.212. [64 ποῦ εοἀεΠλ 
οιάίης, | | 

6. Ρ]ασει]εάίο ραβίηα 299. εἰς ον συρρήξδέσι. δὲ (εα!» 
γετία Φαλάοση ΡΙΟ φως” ρω. Ἀ εδ. οοάςχ εἰαιάίς σαἵ- 

πηεῃ ἱτα, πώ] Ὑπολέται, ς 
18.5εΡίεη ρτοχἰπιί]ερεβαπτας ᾳποφιῖς 115.Π1.ρ4Ρ.211. 
-Ῥ.192.2.Ηος νετία γίή5εβ Αροϊίοἴπ οταςυ]ο Οτα {ο 
ἆαιο. 

7. Ετος. οοᾶίςς (οτἷδε φυλά, ζεπεί, απ απ αυ 

0 ο περή 

ΙΝ 5ΙΒΥ1ΙΙ. ΟΝΑΟ. ο 



7ο ΙΟΑΧΝΝ. ΟΡ6ΟΡΟΣΕΙ Νοτα | 
{εφπητας,. ο. Εββἰπιο. 14. Ηυπς νετίεπαι Αροϊϊο 
ἀτίάεπι ΟΓα(οτε[ροπά[ς. 

17. Αἰφιαητμ]απι νατίατις Ἱερίτατ {Π ρτοαπιῖο οχ 
ΤλοορΠ{]ο ραρ.155.δίς Όερπειςαριά Ει/{ερίζ, δε διοῖ- 
οἴαριά Ῥ{ιτατοβώπι,(ρὺς αῤηῥ] ζρὴ ο µέαύα,, Διὸς δν ον 
πα υπο τε τυχτα|- 

7. Πάπα αίτες {οξοτε 1.4 έταπεῖας [δια ςαΡ. 6, Ίεονι αἷλα 
(πα {ε) σα, φυζσμηήοε εξ, ο ΡεΥ[εττε [ὁ αἆ βογλύπεν ες 
Φο(ΕΥΑ Φεεγεξ, β Η τεἳ 6 μόνος εἰ γεὸς, χαὶ ΣΧ. ἔσυ Φεὸς 
ἄλλος. ΑΣ {π {οΠριο [ιβάαητί] εοφίςς {οηΟἱες, µόγος 
3 ὲὸς εἰμὲ. Ὁ ος {Ππιας Ἀαπζοπετις ἱερεπάσπι ςΙι- 
1115, ὃς μόνος 6οἳ Ὅκδς. | 

195.12. Εοτῖς Ἱερεπά μπι χωφοί κ’ αὐοήτοι. Πιο οπ]ήα 
σε[ρεχί[ε νἰάειας Ἰ αάχαπι. Ιο. ς. σαΡ.14. Πο (εεῖρεπς: 
ΡάάΤΙΗΗΑ ΥΕΙΓΙΟΥΙΗΗ ὤέογσ; εαδεη» {μα 14 ος, ει νε-- 
ΤΩ3Α ΡΕΜΠ 03 1 ε[εσν, μου δ1ῤγ]ία Εγγέ]ναα χωφθς τὴ αἰ- 
οἡτινς υοςάς. {γᾶοο [0χοος 67’ εχκογά ο, {ες ἁμάάἨΗ ἀμηα, 
ες [6Η , { ΟΤΑ ἀιρΗν [ιο ΜασΗΙΑ{4Υ 1Η6{ΗάΠ{ σσ” 
Μἱογε/. 

17. Ῥείοτες οἀ[ιίοπςς;, αὐποῖς., δί ΠΠΟΧ (οἱρεί οοἆᾱ, 
ἔθιΨε», ίοτιε ο ἔρ[ῳ Ργοεςής, νε] οὐ τος Ἔριψαν,[6- 
Ρ/Φεεετεπες ορ 5 ε[ῖ ρ σεπηίηα!ῇ, νι ο{ἑου/[απῃ ε[Εἰπ οἵ- 
ου]ίς νειειίδιις. | 

15. Α]ερατ Άδης γοτ[αῃ ταξκαπεῖις [9.2 «αρ.1. αἷς- 
«ὐε Β]αίθης{η ᾳὐ ο) ἅναπιαπαπι Εοσπηᾶ βεοειοη ἔαταεις, 

20. [άἆοπι ατρπιεΏί πα τταέχατυτ ἵπέτα ρᾳς. 497. 
'Ῥαρ.296. 2.10. εοᾱ, πα ντοιἔλέγζη. δεφ ης Υοι[α5 

ποπ οὗ Ππιί]15 ε[ὲ δα] ρᾳρ.292.δζ 211. | 
4. Ὃυµαἴπος ΡτοχίπιοζΗπα γοτίαπα αιέξοτεπι Εαείς 

[μα έχαητ.μ0.7.σαρ.2Ο.Ε4Π1 οἱ ϱγ]]απη, ου]15 νετ[ης ἆπο ἱ][1 
{μῃί,α ος [ρίἆεπι εχαςτοβἰολίἆ ο εοςἰταμ]τ. θµΠῖ αζσίω 
Ράτυτη ἀίμετῃ ὰ ΠΡΥ]ΗΠίς ποβτῖς; | 

ἄθανον εἰλίξαι(νετ. ελίξω,) γα/η«χευβμῶναρ αἱ οί ζω: 
Χ) το] αγ αις΄Ἠσωνεχρο µοῖραν α/αλύσοις 
Ὁ }ανάτν χέντοον» κ) ὕσερον εἰς χρίσιν ἄζων 
πρίγων εὐσεθέων καὶ δυοσεθέων βίοΥ αἱ δρῶν. 



12. εσ.εοἆ. τος οσίὼς. Πς Ρασ.ι9ό.τοις οσἰὼς ζῶσυ. 

1. Υἱάςε πΏ {ορ οπά 11η Πεερέι ρτο ἔρλς. Υί εβ Ρᾶθ. 
211.νΟἱ οείαιη {εη μεπτία ολιηίπα τερετῖςς. | 

"21. Ἀ εσ.ςοΚ. αὐ τογένγητος.νοἱ Ισίτας «ἆοπιο αἱ[εΓΙΠ1 γ, 
γεὶ {εεῖοε αὐτογονὴς. υἱὰς 1.αόϊαπτ. 1 Ῥ.{.εαρ.7. 

22.Ν εἴς εαῑτίο ὃς {οπἱριῖ οοίςερ τε[ετιηῖ θα ος. 
.Ρασ.599.3.Ἡραγικῆς ἱεένου! τεἠπφ1ο.Β.εσ.οοὰ,Ἄαδρος 

ἔθΑΧΑΥΗς ὃ χολάζης. 
7. Υ ετ[ὰδ {πο πιαῖος ε{τ. απιριταπἆμπα ν]άοτιΙϊ σῷ 

παιδι. Ει βπε ἀπδίο Ώας ὃς [εηεπτία ποια [αατ. 
21. [κεσ. ςο4. σὺ σωυτάασεο. Ετ (ἔαιίπι πο η πηα]ὁ [οτῖ- 

Ῥετετμ ὑσ' ανάγκη. | 
Ραφ.4οο.4.Ἑ εσ.εοἆ. αῤχά γγελος. Τἴεπι νετ{α ΡτΟΣ., 

τε ἕη Ρτο δέζαι- 
Ῥας.Λο1. 24. Οα[α]ἱο ταξἴοπεια τεάἁίτ (υα νετ [ῖο πῖς 

Πῖς γειβίο: ληρο {οΠΠΟΠεΠα δὲ ταίοπείι ἀεςίαγαῖ, βις 
σοπ(({ππα απο ἀἆαπι, ὃς ριπἀςητῖαπι ας ΙΠεΠΙΕΠΙ, Ρος 
4ἵαπι Ώ εις ασαῖ, {1ος Ποπηῖης6 (εἴπποπο ὃζ Ιαιίοης 
αρυπε, ομίμς Υειδί νἱς αιιοπίατη αἰπὲ νο γειὂο (ατίς 
οχρήπιίποη ροτεΠ, Υ{ι5 (11 6Ι{.ςο. Βει[ι]εἶνοπῃ θά ζεπα 
Ηεῦταίἰς ἁοπ]άπα ραπίς Πσπίβσας, ἰπ 9ἳο ορρίἀο πᾶτις 
ε[ί ποβετ ἴ]]ε «οπάἰτος,αἱτοί {ετματο!, οἱ ΗΗς 1ΕςΥ5 
6ςΗΠΕΙ5ΤΥ 5 Όοιις (απιπιίς Ιαιιά(δ ας οεἱεὈταπάμςίηΏ 
{επιρίτετΏΙΗΠ1ο 

Ρας. 492.6. ἵπ τες. οο ἆ. ἴτα {ορια οχῖαϊ Πίο νετίας, 
μύηση ν εὐφροσιυ ης ο. θρησκειγσιν Ἔχοντες. Ου (α0- 
Ππηφεβαπτατ {εφ µεΏητες αμ]πςςίπα {1Ώς γ]ο {πτοτΗτο. 

9. Υοτίις εοπβαδἰε, {1 ὕποτε ἱεραπις : ντ ὃς αΌ πος 
εειτί1», Π ἆτου ρ. | 

17.Ετ πἱς οοπ/[εαΒΊε ν {Π πγοιῃσι {εάδαπιυς. 

Ῥασ.4ο4.6. Πος επι Ῥμοςγ]ιἀς εοπ{ετεπἆος τας 
ἱπάυβιία τεπα «ο, 6αης επίπι αἰίᾳσᾷ ίποτία, ὃξ εχ {ἰς 
αἱομδί Ρο ογ]ίἀ επι οοτείρεις {ΐσες, ς 

ΕΙΝΙ5ς. 

ΙΝ ΟΚ ΑΟ. 5ΙΒΥΙΤ. σι Ἱ 



Εκχυαιδί αν ΡΥΙµΙ]εσε ὧν Ρο). 

ΕΝΑΥ ῥᾳς ἷα σταςς ἆς Ὀίει Ε.οΥ ας 
Γκαπςς ὃς ἆς ΝαιΙΒΙΤςΕ, ὰ πος απιές ὃς 
ἔεαιχ εοπ/[οἰ]]εις , δζξ σεΏς ἵεῃαῃς ηος 

ν. 

ν ὁ φ κ 
ΕΝ) Λ.ν πο ο πω 

Κοἴῖαῃ ποιά Ὀ ανν στεπο- 
Ρίο δε Βτειαίρας, Βαϊ]]ιες, Ὀτειιο[ις ὃς 

δεπο(ςμαιΙχ ἀεΓάῑις ευχ, ὃς ἁ τοὺς πος {ες οβισἰοῖς 
{α]Ης, Β οσοι απ ος μαπιδ]α (αρρ]ίσαιἰό 4ᾳ ποβχς δίει- 

. Όοιισς ἆς Ρατ]εηιεης ἆς Ρατῖς » Γοἱοίς, 

αἰπιό ΛΡεἱ Ἱ,απσείίος , πιατςμαπἆ 1, υταίτς υτέ εω Ὀνηή- 
πογ[τέ ας Ῥατίς,«οπίεΏαΠί αμα {εςομιετῖ νη Πυτο ἐπὶ 
τα] δῤγ ηλ οΥ ων], εν νεΓΕ. θά αμ ἐέα, γεπομα!α, 67’ ΟΙ μμ 
ἑγαεα ὁ Γ. Τοκηηο ΟΡ/6ραο Βγείρκηγο, ἱεα με] 11 νοιαἀτοίε νο- 
Ιοπείοτς ξαΐτο ἱπερείπος, πιαἰς {1 ἀουδίς αα΄αυττος Τη ρεῖ- 
σηουίς ος Πρταίτες απ ]4γ πε νου]υ[εητ Εαΐτε 16 {εηι- 
Ὀ]αῦ]ς,δε [ο Εειμἔτες ῥᾶς ος ΠΊΟΥΕΗ ἂἲς (ος ]αῦ εως, ταἰΣ ἃς 
ἀε[ρεπς,{ Ραῖ ποις πο ]Υ ε[οίερουσηοι δε ρεγπιῖς ο Ἱ- 
οεἶαγ ἱπρείπιςς, Ῥουχ «ες σαι{ες ἀε[ίταπε ἰς εἰ αγ .αηρε- 
Πες Π)ο[έτε Εεαβτό ας {ες ]αῦεισς, Ειαίσ ἃς ἀείρεις, Ι1γ 
41 0Η5 ραΓ σος ρτε[εηῖος ρειπιὶς ὃς ΡετΠηεΙτοΏς Ρροιυμοίῖς 
ας (αἶτο ἱπγρηίπηο οι ἱπιρείπιοι Ιεαίε ἱίωτε,, αἰιος {η ο] - 
εἴοης ὃζ ἀεξεπ[ες ὰ εοιις αυττος ],ρεαίτες ὃς Ππρτίππεμτό 
ἆς ποβτε Ε ογαΠπιε,ὰς ΓΠπιρείπαοτ οι Εαἶτε ἱπορείπιει ὃς 
1ηςΙΤΤΕ ϱΠ νεηῖς (αμ |ε νου]οίτ,εοπρέ ὃξ ζοπ/{επῖςπιεΏξ 
ἁμάϊτ Γιαησε]]ες, δς ο 1μ[η165 ἃ ἀῑχ αΏς ρτος]αίῃ» Υο- 
παμ5,ἃ σοπῖο: ἆμ {ους δε ἀαιτο με 1 Ἱπιρτεβίοη ρτεπιῖς- 
το ἀμά[τ Πασο [οτα ασλοιιέ ἆ Ἱπαρείπιετ,{υς ρεῖπο ἐς εοἩ- 
Π[εατίοη ἀε[άῑες Πίτες, ἆ᾽απιομὰ ο αιρίιταίτς, ἀείρειδ 
ἀοΠπή]άσες ὃδζ ἱπτετεί[ὲς ἁιά1ι Γαηφε]]ετ, οἱ ψοιςπιαῃ- | 
ἆοη ὃζ ὰ εἩᾶσι1ης 4ο γοιι οοΠΙΠΠΕΙἴΟΠς οπἀτοἰέξ {ΟΥ { 
σοίηπηε ἃ 1γ αρραιιἰεπάτα, αἷιε ἆς ῃο5 Ρίείοης ρεῖμ]]ς- 
δες, ὃς ἆς ἴοις [6 εοπῖςεπι επ ἱςε]Ηγ., γοις Εάἰέχες ὃς 
(ουΗσίε7 ἱςε]αγ (αρρ]ίαηι ἱουγέ δε γίοι Ρἰαίπεπιεητ ὃδ | 
ραἰήοἱοπιεμῖ, επίοπηθἰς σοι Φ1 4μζοΏς ςἨατσς ἆο 17) ' 

ἳ 

ι 
| 
{ 
| 

| 



δι ΠΕ 

ἵ | ὴ ῥ 

| 

δὲ ὰ εε [αΐτε {ουβεῖτ δέ οῦεγτ, σοπιταἰσηϊςΣ οοΙχ αι! {6- 
τοητὰ εοηταἱπᾷγο ρ8{οµτεςνογος ἃς πιαπίςτες «αιιᾶς 
δὲ (αἱ(οηΠαΡ]ες .Ύ οπ]αῃς απ οῃ ΙΠεΓταπε Ρασ]ε {αρρ]ίαπε  . ἃ ]αβη Ομ 4 ΕΟΠΙΠΙΕΠΟΕΠΙΕΠΙ ἀε[άῑτς Ἱίωτες Ἱς εοπῖςπιι 1 «η Πο[ίτε ρτε[εηῖ ρε]α(]εσε, {] {οίττεπιῃ Ροιτ ἆειόπιεπε η Πσπίβέ, σαι τε] ε[ῖ ποίξτε Ρἰαϊ[τ, Ώοππέ ὰ Ραείς [ομσίς[.. ο. | πιε 1οῦτ ἆᾳ μιοῖς ᾗςε δερτεπηδις, Γ αμ ἆς δίάςς πι] οἶπα η «εΗΠ5 ο αἴτε γίῃσις ἀῑχποιέ, ΠΠ 

2η) {ο (οη(6]. 

ο]σηέ 

ΚΑΜΕΟΥΙΙΤΕΤ. 





ην ἳ . 

αγαπας ποσα 
ΖΟΚΟΑςΤΗΕΙςΟΥΜ 

δΟΗΟΙ]Ις ΡΙΕΤΗΟΝΙς ΕΤ 

| Ρ/{ε]]{ παπς ριίπααπι τα 
| εά1τι. νι 

Ε ΒΙΒΙΗΙΟΤΗΕΟΑ ΚΕςΤΙΑ, 

{40 Τοῤα μή ΟρΡ/ὀροεί, 

ας σε το ση, ηή 
ον - τα 

ας 

τος ον 
ΑΝ ο πο οσο νά 
ο αν λα 

λες ον Ά σεν 6 σὰ ον ΑΕΕ 

9 

ΑΝ 

ΡαΚΊςτΤ{ς 
2ος 

Μ. Ὦ. Χς]ΙΧ. 





Στοκ τᾶ 
ΥΕΤΕΚΥΜ ΑΙΠΙΟΥΟΤ 

5ΟΚΙΡΤΟΚΥΜ Ρὲ 
ΖΟΒΟΑΣΤΕΕ. 

Εξ, Ρ]αιοΠμίς ο αᾷς ΡΙΙπιο. 

Ἐ πειδδὺ 3 ἐπ]έτειε ων) οἱ πα]δες, ὅτι [οι ἵπ- 
ποῖς κὃὶ ὅσα ους πύτων διδασκθἠοῖς Φοίτωσι.ὶ ὅτι (ας 
ὀήρας “Ὄρχονται ἰέναι. δὲο ἐπ] 3 υορθρων ἐν, 1 
παω Ὀαλαμβαίοεσι οὲς οισνοι βασιλείοις πα 

θὰ }ὠ2ρις ὀνομκα ζοπαιν.εἰσὶ 3 ὀξφλεγμκένοι Περσῶν οἱ 
Ὅλνυι δδξαρτες ο) ἡλικία τέηαρες. ὅτε σοφωώτατες,ὸ 
ὁ διΚαὁτατος,ὸ οσοβῷ έσαιτοςρὸ ὁ Δύορἱότα τος, ὧν ὃ ἅ 
μαγεία) τε δλδ σκφ τ Ζωρθαςρὰ ὕ Ωροαζν, (ἔσι 9) 
ὅτο θοὧν εραπεία) διδωσκφ 3 κὶ τὰ βασιλικα., 14 ε[]. 
ορ ηεγὶ οἳ [ερ η)Η ΠΗΊΗ ἔγαη[σγε[ῇ [ηογίηη, 

{13 ε μου ϱοπ/οἑάμηΕ,σ5' εφκογἩ πιασ]γγου αά- 
ΕΕ , 07’ Ὑεπατ] ΙποίρΙμηΤ. «Ίο {ΕΠΗ ο εεῖγτο 
4 Μαγ{ο ΡΜΕΥΗΣΑ{ΗΓΩΡΙμΗ {] φμνος Η]έγεσίος ρράα- 
ζοσο: αφρείἰἄτ.δ/ΗΗ υεχο α] ο θδεη[ες [ε]εέδν ἆά- 
{0Υ ϱοη/{ά 145 ο α{ἡς υἱ1, 05. αρ]ομήῥ ή, σσ 
ΤΠ σπω, τεπιρετα[μης, σσ’ ο/η, 
44ΟΥ ῥΥήΗς ]άσίαγη ἆοεεί Ζογοά [γὲ Ηογο - 
'πακ{ [ή]. Ἠαε «ΜΜΕ 1 Υο ος ΟΥ Η/) υοχ- 
{α1ΗΥ, οἶοσος εἰά11 5" ἠ]]ο γερία ἱπβ μία. 

6 {] 



ΤτΕδςτΙΜΟΝΙΑ 

Ἐ Οἰεπιςῃτ. Α]εχαπάγ. 5{ΤΟΠΙ. 
Ζωρφαςρ»ν τ αθρ Τ Πέρσιν ὁ Τ]υδα φῥραί ἐδή» 

λωσυβίολνς οὐποχρύφκε }δύδρος ὤδε οἱ ΓΠροδίκἩ 

μιοτ]όντες αὕρεσι», αυ χούσι κεκτγα.. ἱᾷ ε[.. 

Βγ{βαζογα» ΠΙΑΠΙε[]αμΗ 27 ογοΑ/ἴγεηα πΙάςΗΙ 
ἵμμη Ῥετ[απι. Ημὺω Ύὴγ ργος [εογεῖος Ρεπες 
/εε[ε σ]ογίαπίηγΡγοάἱο [εἐζα/ογα. | 

Ἑχ Ευ/ίεΡή ΗΡ. κ. ἀερταρ. Ευαης. 
Απο δὲ Μδωσεως παλιν ὁμιὼν πω ὦ κωρὸ τον ἔτος 

ζωτο Αρφἀμ,θὀρήσφς ἔτη Φε'π(ζ03 οσο 6 δνλα- 

θτος ἔτες ΦΚζέκροπος βασιλείας Τ. λῥωπέρω όνοΝ 

απαριθμοὺκὀμοσ, όλα Ν νο ἡζφς Τ.Α ασύρλονόνποσφ- 
/ « ϱ ν / { ν 

πο Φασιαπασνς «ῷ Ασίας πλην [νδων χεχρα τηχρα], 
ών α. εἰ 2 | ὦ λος ἐπώνυμος πολις, ὃ Ἰδηόυὶ «9 Ἑ δδρα[οις ὡνό- 
µαστικα ) ὃν Ζωροαςρηςὁ μάθε Βακτθίων ἔθα. 
σλᾶασ. 14 ε[.. 

«4 λ{ο[εΎετο υ[άμε πα ΡΥΙΥΙΗΗΙ «Μι ος 
«Αὐναβασα φΗΙΠςεη{ου ἄε φήμη 4ηπος εὐρεγίο: 
Φφμου[ 16 εετοΡῷ ΥΕΡΠΟ 4 [μρετίοκα αμ εγαν, αἱ 

-4[[γτίμηι ΛΙΠΗ ΓΕ) ΡεΥμεμίαε, Φ1ε1 αἰε 
ΡΜ 1οἱἱ «4, {πάϊα [οἱ εκεερία,τερμα[[ε: 
ο εμέ Πο/αίηε ο μί ΛΙ, αβῥείίαία εί, μα 
/ η. Λ)ΙΠΙµΕΗ σέ. εο {ΕΊΗΡΟΥε 22ογοά[ίγο 
΄Ἴ4σ5 αρμά Βασ σγίος γεσΠάΡα). 

Ε δυισα. 



μωρο ο ος σσ π. γα ας Ἡ 
ππν η 
| 

| ή 

κ ν.. 

απ ο τλι ] 

ΡΕ ΖΟΚΟΑΞΤΕΣ. 9 
| ΟΦ ΠΡ 

Ζωρθάσροι ΓΠερσομήδνοισοφθε ωρα ριξον τῇ αἆ- 
΄ ορονοµία, ὃς αὶ Φρα) τοοῦρξατο ὅ Ρα θἱ,πολί]διομιέ- 
15 γόμα τος Ἡ µαίγων,ἐλμετοῦ Ὡρο Τρωϊκῶν ἔτισι ϕφ. ή | 
φέρε) θαυτ σι φύσιωεβιθλία δὲ, δὲ λίδων μίων ο. | 

] ο), σεροσχοπικὰι οὑποτελεσικά τ]κα βιολία ἐ. {4 ο[.. πα 
Ζοτοαβγαεη[οπεάμ»,[αρίέμία [ηρενίοτ αγο- η ν 

' πουσός, ῥΥΙΙΜ αΜέΙΟΥ γευερΗ αρμ! Εἶ]ου ππασογή | 
| ποσό. Ῥε]ή Τγοἱαπῇ αἨ{εεε [δὲ απ. 
' ΗΓΕΥΗΠΗΗΥ εἶμο [1 1111. ἄε Πα γα: εἰς σὔεῖς 
'-ᾱ. ρΤααἰζΠοηή εκ {π[ῥεζίοπε [1εἱἼαγμα Πῤγ ο. 

ΕΓΧ ΕΟΟΕΜ. 
Αγτώενης Αθέωώ]ος σεωέγέαΨ Ίάμοις δΥκα. 

' «Φρτο µαγικών, ὠφηγεῖπαι δὲ «Ὦὶ Ζωροάςρν ἠνὸς 
᾿ μίηρυ θ)ροητος ϊ σοφίαγ.ὅτο δὲ τίγες ᾿Αριοοτέλὀ, οἱ 
| 8ὲ Ῥόοδωνι δῥατίοέα στ. {6 εῇ. 

«4ΛΙβΡεπε 4Ἠρεπίεη[ ϱΟ/ΟΡ/ΙΕ Εούπος ος. ιά 
' ΡΥΙΙΗ ηιαζίος.ἰῃ 4μο Λατγα{{ο εβ ὧε Ζογοα/]νς, ' "Π 
' ἐ]]]με ἀοέ]γέπις αμήρογε.φμος ορ» αἱ 4γήβοιεε, Γῃ 
'-αᾗ) ΚΡοομί αά[ργίῤηε. ἵτεπι, | ͵ 

Μαοοι αρ ΓΠέρσαις οἱ Φιλόσοφοι ὃ Φιλόθιοι: | 

ὧν  ρχε Ζωρθάσρης, αμν ὅτον Χτ. ἀθκδὸγζὼ Ωµα- | 
| ναι } Ασραμνυ χα. 14 ε[]. | 
- άαςίαρμά Ῥεη[αι ἀἴρμημμν [αβίοηΗα ϱ7' 
4ο άήιά/ογες, {ΜΟΥΗΥΑ ΡΥύποερε Ζογοαβγες [Ηή:, 
εί Οῇσπα 65’ «4 ταπηρ(γοβὶ Γμοε[εμηη. 

σα 11 

ντ 



ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ 

Ε. Ρ]πή Ναι, ΕΙβ.]1δ.ν 1τ. αρ. Χνι. 
Ε{[[ε εοώεΣ ἀῑε φμο σεπἰ{η» ε[]ει,νημήη [ο7ρί- 

372 ἄεερί”μῳ Ζο/σα[{γερή. ΕΙΔΕΤΗ οετεΡΥγωήΗ 1{ά 
ῥα[ρήα[[εν ντ /ηρο/{Γαγηερε]ἰεγεί ΠΛΑΠΗΥΣ/Γμη- 
γιά δώ σ1ο Γπεηί. 

Εχ εοἀεπιϱ. ΧΧΧ. εαρ.1. 
4 αρίώ [πε ἀδίο οτίά η Ῥεγ[ίίεα Ζοτοα[τει 

ῬΕΙΠΙΕΥ ἀέίογος ο0ΗΕΜΙΕ.Ο εἆ νηιω Ες | εγΗνα 

Ρο[βεά (δν αἶήμ, ποη άν ωη/αΓ. Ἐάοχης, αή 

(ηΛεΥ /4ρΙεμΗές (εἶχα» οἰατί[παν» νΗ[ί[Γηλάφηε 
ε32 πε [έρί γο]μίῇ, Ζογοα/γεγ Ῥήπε [εκ 2Η Ρ.. 

4ἨΠογώή αμίε Ρ]α{ο )ΟΥΓὅ  ρώ[ ῥνοβία:ή. δές 

σσ. Ανήβοιε[εν. ΜΗ. ΕΥΗΡΡΗ» 4μὶ ᾷε Τοίά εα αγ/ε οέ- 

Προπη[2ε (ορ, σσε νἱαεῦ οεπΕ Η]ίά νεη/ μή 
4 Ζογοαβΐγε οὔα αμ Μοδης ήσφε νομημρηνρ 
εἶμο Ρο(ῷ εκρ]άπαΗΕ, ΡΥ«ΟΡΙΟΥΕΖΣ ἆ ζμο {ηῇλε- 
Ε{Η2 άἴοσγες, γα άἰαΗΙ «4ζοπαοξ, ΡΗ γετο ο. 

2111010 4ΗΟΥΗ7Η απ{ε Υοἱσπ δε [μ[[ε. 
Ε Π9.ΧΙ.σαρ.ΧΓΠ. | 

7ΥπάΠε Ζογοαδγξ {η οἰε[εγι α1[ξο γέλή[[ε απῷ 

γεσ{ΗΕΜ, 1 ΓΕΥΗΡεΤΑΙο , νὲ νεΜ[έαΙεη) 20 {011ΥΕΗ. 

Ε Μαιτοε]ΙπΙΗδ. κχτπ. 
24 αριά ΟΡΙΜΙΟΠΗ22 {η σΠΙΑ20 ὤέ]οΥ ΑΡ]; 1 ᾿ 

ης Γ]αίο, 4 αορασήτέα έ[[ε Ψεγβο 2} έεο ἆο. 

ϱσ1ΜΙΠΟΥΗ2Σ ἠπεοΥ ΗΡΙ [Γρ ο [νο /.έ- 
[1ο | 

10 



| ΌΕ ΖΟΕΟΑς«ΤΕΣΕ. 11 
οσα σον η 
| Φηζ γία” αι Ζ ογοά[Ἴγος. οίι]ε Ηγ/ία[ρεε 
| με Γλαγ) |) ῥα1εγ,σι οὔ Γρεγ]ογί /η- 

αἰιε[εεγείά [4 Ε1έμο ΡεπεΙγάγεΙ, σα ΠεΗΊοΥος 7 7 - 
4 Ὅεπεγαξ [ο μάίπεη1, ομέμο 2γαΦιή[ο [] ΕΕ, 
. ῥγατεί[α Ῥγασπιάπογμγη ἠπρεπία ΡοΓ///μΥΓεογή- 
; 416 ποπ γαΣἱοπες Τμ ]α Πέ Γποῖ ως ϱ0- Πεν”, 
| Ρηγο[ᾷ [6ΟΓΟΥΗΤΗ Τέ1η/ 4 44ΕΗΗ εοἱ[ίσεγε Ρο) μὴ 
εγμαζἔηδ.εκ ϱὺ η (λα λος, αἰέφια σό[ῥ.ππασογΆ 
η αη: (μμ Ε]]ὲ οἡ σερ Ες Ργκ[επεαϊ μα 
| Ρει [ωμά φ/ με /γοσεμέ Ροέ1εγὴ εἰαΗήῥ. γα, 

 ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΟΥΑΡΑΜ 
Ζ0ΟΡΟΑΣΤΕΙ5, 

Ε Ῥ]αταϊςἩ1 ΠΡ. ἄε Πιάς δεΟεὶςς, 
. Νομίζρσι οἱ ᾖ δεδε ϱἶ) δυο, καθοί αν’ δόήτέης 
δν γὸ ὠγαθῶνὴ  Φαύλων δν μρονβιοἱ ὃ 1 μδὸ 
. ὠμεθονα, τὸ», 3 ἕτεροβ, δο/µιύνα χαλούσυ ὡασερζα- 
᾿ 69αςρις ὁ μάγος, ὃν πεντακιαελίοις ἔτεσι Ἡ Τ ρωϊκοῖν 
εθονέναι Φφεσθύτερο) ἱσορβίσιν. εντ ὅυ σα κο 

'Ώρομα ζω, Ἡ Ἡ Αρήμδυιω ὁ «πθοεαπεφαβε, 
ἅ έοιχεια] θωτὶ μαλισα τ να» Ἄ ἔμπαλυ σχὸ-- 

δα ὁ αγλοία., μέσον 3 αμϕοῦ τ Μίθρην ἐ{)δο κ) Μί- 

θρην Πέρσαι Ἡ μεσίτίω ὄνομα ζρισυ. ἐδιδαζε Αλ 
| αα ἡ] 

| 



12 ΕἘΚΑΟΜΕΝΤΑ 

θύκτα]α θυφϕ καὶ χαρλσήθλα, ὃ οπέροπα]α κ συ- | 

«Ὀθρπα.πία» }2ῤ Τίνα κοπ]ουτεο ὃ µιῶ μὲ καλού κὀ μην 
 ε/ Ὁ ε ο. φ ον Ν 4 -- ι ἡἩ 

ζαρτεό αἱ κατὴ λυχου στρανηρε. εἰς τόπον Δῤήλιον ἐκ- 
ϱ .Ἡ Χ θο 

ν 

Φέροεσι ὃ ῥπ]οισι»ὸ }ὸ Ἡ Φυτωλνομζοισι τα μδὺ ς 

ἀγαού 95, τὰ δὲ ὅ κοικοὺ δα] μονος ἐ1). κὃὶ Ἡ ζώων 
/ νο) ν. κα ᾖ.» ρσ 
ὥαπερ κύχας }ὶ θργίδους Ἡ) χερσα]ας ἐχὼουω ἄγαλουἩ 

δὲ Φαυλδ,]οι ὀνύδρυςξί).4ἱ9 ) αν Κ]εβαντα ζφλείσοις ι 

Ἡ δαιμωνίζο εσφ. μὴ) καάκεβοι πολλὰ µιυδω δν ει Ἡ 

θε ον λέγθισιυ.οἷα ὁ) οιὗτα σ91νὁ μδνΏρομο ζις οδό 

ά καθοιρωτάτν φάοιοιὸ δὲ Α ρειμδριος όν ζσφν γ8- 

ορνῶς, πολεμοὺσιν λλήηλοις. ϐὁ ὁ μάλν ἐξ 9εοιὸ ἐποίμσε 

ὤθφτον θὐνοίας, τ 3 δεύτερό» ὀηλλείας Ἀ πίτον | 

θὐνομίας.Ἡ  λοιπῶν,ὲ ἅ (οφίας,Τ3 φλάτε, δὲ Ἡ | 

λ) (ᾷ 
ἐπὶ οῖς καιλοῖς ἡδέων δν μιΜροϱ)ὁ Ἑ τη τοισώασερ α)τ- 

τέχγους ἶσοις Ἡ δρθμυ,εἴὃ ο μδνωΩρομαζι δις έαυ- | 
9 9 σος ν « ἡ ες -. Ἡ 

ηδν αυζήσας άν πέσησε ὅ ἡλίν ποσο τοῦ σον 0 ἥλιος Ῥ γης | 

οὐφέσηχε, ὢ 1 έρανον ἀςροιο ἐκδσμωσι». οὖα δὲ αστρῶ 

αεὸ πλ των, ) Φυλα και ὁὶ (ηοδοπ]ζω ἐ]κατέσησεν 
ἳ Ι »/ ἃ ' 

α) σείρκο». φλος δὲ ποίήσας τεοσούρας ) εἴκοσι θποις ἐς 

ὠὸν ἔ9ηκη.οἱ 3 ὑπὸ ὅ Αρμαίε 9λωό μλμοι,ὸ ασ) το 

: 

οὐ Ἀ ὃ 9 Ι ἡ { 

οὗτοι, τρήσδωτες Ὁ ὧον γαβωλεΧ δρα μεμικίοι τα | 

καικοὺ ταῖς ὦγαλοῖς.ἔπεισι 3) γθόγοο εἰ Ὀρμδύος, ο) ᾧ τ΄ 

Αμ μαδιο λθιμῶν ἐπάφρντα κ) λιµο ὐ πὸ τόπων δα [- 

Χη Φ)αρύλαι πὐρταπασι }ὶ ἀΦαιαέύαμτ δὲ γηεύπα 

πεδὲυ 



| Ἑ ΖΟΚΟΛΕΤΕΣ. 12 ο) 
. πτδὸνὸ ὁ καλής λυο ολδης, ολα βἱ0ν γὶ μίαν πολιτεία 
|. Φύκθεβπων 1) µακαθίων ὃὶ ὀμθγλώοσων ἁπλντων 
᾿ μέοδαι. ἷ4 ε[. 
ο ΕκΗμαμιαἰ] σος ε[[ε τος, ἡία[{ οομΗγΑγΙ | 
|. ἀεάίτος αγΗΙῥ. υΕῥοηα αἰ{εΥ. αἱ γοΥ πα] οβεγά εὔ- .. | 
| ᾖοίας. αἰὴ οί μὲ εὖξ γπε[ίου, ο; ἀο[εγίοῦ, ΠΠ) 
|. ἀη]οπέ αἰςῆγ. {η κα [ΕηΙΕΠΗα β! Ζογοα/ΐγες ΗΝ. 
|. ΑΦΗΣ) ΗΕΊΗ ἨαΥΤαΠΕ ιοοαἨΛΑ απΠηΜΙογξ δεῖ] | 
 ] γοίσπο εκ[/[ε. {5 εἨσο Ζ2ογοα[ἴγες Γηε[ίογίς 
| Ποὐ)ό ΟΥοΙπαςἄιρείογ» «4γφπαπιμηρεγρίῤ μή. 
' σάάΐάίΜφ Ρος επ ΒἰαΗΗ Πε γεδς [ὸ [ος οκάδη- 
| δρ, ἱμή1 λα κ [ῤ]εγ ε[]ο ο, ής 1εηο- 
| ὁτῷ (6) ἰσπογαΠοπέ. πεάία βογῇ ε[[ο {1Η γᾶ. .. 
| αμα ο ε[οο Ἀ{ῤγάπι Ρο ΥΙΟΣ, ἱ. 1 
' πποά(ατοίεπα {ει {ΠτεΓΏιε Κα η Περᾶε. Ὠο-- Π. 
6; νοίέμα: 5’ Ργο σγαΠΗ ἀσεπάν οὐ]ααρυί- | 
ης 1] {11ο ας. ἡε]ο ΕΥ 7 σίγμα ο | 
| απ μέα» (0) Με Υ]εάΣ. Ρετδα1ὴ επΙγη η Μαπάανε ή 
' οὐιογηί αβρεἰἰαΓαγ, {η ΠΙοΥἱαγίο μα έτος, ΙΙ Σ 
| 124 0ζ4Ἠ4 ο Τε πεῤγΑς. ΓΗ οἱ Χο μρέ{μση- 
η] [ησμίπε,ε[[εγήε ϱ7' αθΙομΗΗ ἵα οομύή ο | 
οι Γαάἡ] Ποη Ρεν ύησηητ. 7Η (ὅγ ας ηρίρηρ τα λα 

| ἱμάαίκαπΕ,ημα[4α ῥοµἱ οεἱ ϱ[[ε, πα α[άα σεπή: αἱ 
ο απ ια[1ῇ ας, (1165 4ε5({7 εεβίπος ΕΥ . 
| οβγες ῥοπο.α/ΗάΕἱεος γ]ά]ο αἀμμαιεᾶτ. Πτα, σ7’ 
θεα ΓΑ1 ΕΝ ΤΗ ΡΓΙ(άΗ αμ] ΡΙμγήπου η {ρη[ε γή. 



14 ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ 
ΠΠ ῃ Φου η έα οἷε οί: Γαῤμίο[α άν 

η σεπετί ος ἆμοὰ γε[εγ1. Ογοπάαχέ α- 

{ῇ αἰῇ [ο ἶμοε Ρητήύια άγια ΜΙΠ ὁ οα[ἐσίε:εος | 

δε[ίηη ἔπτεν/[ς ζεΤεγει[οὰ σος [εοῖ[[ε ΟΥοπαΚ6: 
ΤΗΣ θεπεμοἰεπ[ία ,[εομάµ υεγ ας, ἐεγιή 
«οφ αήτ,γεἰέ κος [αρΙεπΕές, ΙΤ ΜΗ (07 νο- 
[μρια εἰς μα βοπεδία οὔ[εᾳμί1ηγ ορίβεξ. Ιεἰπάε 
Οτο λαέ [ες εἱρ]έζα[[ε, β [οἱε Γά1ο {ε {1Γ-- 

{11ο ΤεπποΜΙ[]ε 41ο Αα ΕΡΥΥά [οί αδεξ]. αεεοἰᾳ 
[εἰ ἀεεογα[[ε, υπαήπ με απὲε αἰλαρ Γαηημά ϱμ-- 
[βοάεμι ϱσ' ἐῥεομ]ατοίεγα εοη[Ημή[[ε ΓΗΣ, αἶμον 
Ροῦγο ΧχΙγ. ἄεου οοπαἰαί[[ε., 6 1η οΏο Ρομ[ε. | 

4ΕΙΟΕΙΟΙ2ΙΗ 1Η Υ16ΥΟ [αζΐου αὐ «{γΙΠάΜΙΟ ο ἐ[-- 
[η Ρεν[ογα[[οῦ Ρίπο Πιάΐα ὑομίς ε[[ε Ρεγηαὶλ ία. 

“4ΡΡείετεβογγο Γἔρη»αΐαιε φμο πεεε[]ε [1 Ρο[ΐε 

6 [εσύ Ρὰ αἀάμέία «4νήιαπΙΗ ο/ηΙΠο Ρε 
πῃ αἴφμε αβοἰεγ],Ρεγγάη; οαμμαδίμ ὅ Ρίανα αάΐα 

πα υἱ γηαφ οἱ εἰ ἑα{ ο/η ῥε ΟΥ ο 

υΠΙΝΕΤ/ΟΥΗΥΗ, υπάφμε [ησμα Υ{εΜΗΜΗΙ ογε. 
Ἐχ εοάεπι ἆς ἀείεόχια οτας1οτΙΠ. 

Ε μοὶ ἢ δυκῶσι πλείονας λύσαι Ὁ κιείζονας οπερίας, 

οἱ ὦ αἶ) δα) µένων Άμος ο μέσω ια) κὁὶ Δῥιθπων | 
θοντες, κ) (οπον τά πέζιο κοινωνία) 4 ωυ σοιωά 2) εἰς 

(αυ 19 }ὶ σεκώά που ὀξδιοὀντες  εἴτε μάγων τν) σος 

Ζωροαςμην ὁ Άθηοο ὅ νο ἔτ]γνείτε Θράχιος Ἅπο Ορ- 
Φέως | 



η μμ σα τά ή μλν ο πω Ἰ ΜΙΑ ΙΜΦῥά, πώς 
μην 

| Ε ΖΟΚΟΑΡΤΚΕΕ. .ς 
 Φέως, ἡ Αἰγόπῆιος, η ὤρυγιος. ἐ εἰ]. 

{Ισ μι Υἱάεη{γ Ρα γίδω; αἴάψε ηηαἰογίῥης 
| β[εώ[]ε ΙΓ ΗΙοηΙῥΗς οι) ζεη ο ἆκΙοΆ ΜΗ 
᾿ή1εΥ ἄεος ἕ ῥοή1ίμες Ρο[μεΥΜΗΕ. 104141 οη{ηὰ 
 ἐχεοςΙΓΑΥΗΛΣ 4ο ΡΗΤΗ ζεΠΗΦ αἰμέο εοἱῇ - 
σΙμγ. ωμά πάς έγζο εἰ} ή] ΡΟ ΕΠΗ -- 
πε Ζογοαῇεννυ! δαν, [με ΟΡ ῥεςμο ΦΗἱ - 
' η Ρῇγ}λ, αμΗ σγρεήηε, | 
',.. Ἐκ ΕεΡ. Ριαρ.Επαπς. ἠ1Ῥ.α.σαρ.ν]ε. 
΄. Ζωροάςρης Ἀ ὃ µκάοος ὧν τή ἱερα. σευαωγὴ η 
| Περσικόχν Φησι κ λέζι.ο Ἠ Φὲὸς ὅσ] κεφθληνεχων|έ- 
' θθιχ9ςι 0 ὅθ]η ὁ ὥρῥτος ὤφλαρτος, αἷδ]ο οι λύητος, 
| ὠκιέρης, Δῥομριότα ος, ζεῤίουχορ πλρηος καλο θιώδωρο- 
οϊχητος, ἀγαθὼν γα Ἰότατος, Φροφίκων θρφίμιώτα-- 

 αδε,ές] ὃ ὃὶ πατὴρ θύνο μίας καὶ οἳ χα) οσεέό ης, αὐσφιδει- 
κίος, φισικὸς, κ9ὺ τθλειος, καὶ σοφὸς, χα) ἱερου Φισικος 
᾿ῥώγος θνρετής, {4 ϱῇ. 
'. δε Ζογοβ/γες (κο με λά σα {π ᾖῤγο άεγο {η 
“410 Υε Βετ/ί οο[[εσι ως 4 υεΥῥη Γἱρήε ος 
"1110 εαρμεαεαρΗτό βαδει, ὁ ΓΓΟΥΤΗΡΗΙΡΗΙΗΗΗ 
ης ϱ[Ε ΓΕ ΡΙΓοΥΗΣ ὐ ΕΙ” εχετε βατ - 
:δὲ 1ρ[ι{ΗΗ)ΗΗ1, 0ου Ὦ ο/Η1 αΏγέσά, ΤΤΗΠΕΥΩ 
30η εχρεέΊαη», ορ ργμάέεή[βατο {μ-- 
ΜΜΑ Ρενάοέδηε,ηα ΓΗ Τά γευ- 
| [εόΐια, [4ΡίΕΗ» »/αεγω Πα ΡΗΥ υηίρς {ΗΕ ΙΟΥ. 

- 



Ὀ τι ώση δν κ ωἷ ὃ νο. κ η ο πε κ] πω λος ώς νι, αι ΑΕΡΑ ων) 
κ Νν . ας ὥς ο λὰ ο Έρε . νο άό Αλ ψ, | 

ΜΑαΟΚΥΜΩΝΥΙ Α 
ΖΟΒΟΑΣΤΕΕ ΡΕΟ- 

ΡΙΕΚΕ ΟΚΑΟΝΥΙΑ. 

Ἐχαιίτο απίππα ν]απι,νηάς απῖ (σα {Α-. 
τἶοΏς,ν ΟΙ «ΟΓΡοΙ{ ἱπ{ετυ]οΓίς, επάεπῃ τΙ1Τ-. 

{α51π ]οε1πι ἃ ααο Παχ1{Ε οχτο]]ες, {αείο. 

{ετιποηί ορ αζαησεῃς. | 

Άδεαιο ἀοοτίαπα Υείσας: ρΙσεΙρ]ε1Π | 
ἵΠ ΤοΓΓὰ {αίασεε, ἱ{απεῃς τε ας ΠπαίΠε Πα-- 

Ῥεπις {ερῖοπη Ιπεατης, {αδίος αποά Ίλου-. 
τεπά! {ατῖ {εὰςς ε{[ῖ. 
Τιμη επίπι νας Ὀεβία ἵεττα ΙΠςο]εΠε.. 

Τα Ρροίτο ΠΟΗ {αϊο ἆάῑς ΙΠΟΤΕΠΠΟΠΕΗΙΗ: 

ποιο οπίπα ὰ τω εότιιτα {αηπαϊ Ώ οἱ Ίπα-. 
Ρείεσαπι αἰμίἆ Ρτοςςά[. | 

:Αϊ νετο απίπχα5 ΡατείΏς νο]μηταίε Πλ. 
ἀ]]ίιας απίηιε πο αἁπιτείε, ἆοπες εχίοτΙξ 

αΏ οἡμοπις,ὃς νειραα ἀἰχεσίτ,ωςΏλοΓ18. 

ἴεπείς [απόχατη ΡρᾳτεΓΠΙΠΗ {γπιροἱσηι. 

Ῥτορειαπάά εἰ] ε{ῖ 4 Ίαπιοῃ δὲ {ρ]έάο-. 
τν ΤΕΠ1. 



ΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ . 
τωκ απο ας οΥ ή 

Ζ0ο ΡΟ ΑΝ ΤΡΟΥ 
Μ Αα 5 ϱ Νι | 

Διζρο σὺ αήῖς ὀγατον, δεν, πι ο ἕει, (πό, ὴ Ἱ 

Σώματ θή]όύσας, ἐπὶ τζιν αρῆς ἐρρύ- | 
Αὖθις αλασήσής,ἑερῳ λό[ω έρηον ένωσας. 

Μἡ κάπου νόυσης κρημνὸς κ λγῆς ὑπόκεί), 
/ { εἱ « | | η] | Ε]απόρε συθθον κ ῥαθμίσὸς, ἰὼ ύπο, 1 

Ανα ][κης θρόνος όςἹ. (ὁψνης ιο) 

Σον γ9 ἀπ[εῖονΟὗρες 'Ὑθονός οὐκήσοισιν. 
ἸΜὴ σύ γ αὐζαγε τί ἐμορωλυίω" 
ου 39 λπο ποέρικῆς Ὀρχῆς οὐτειλές ι ζο- 

| αᾗ. (δν 
Αλλ ἐωέ εἰςδέ γαι) οίνης Ίο Φέλάν ποιοικος η 
Μέεγεις αὐ ἐξέλθη λήθηςμὴρῆμα Ἀθιλήση κ 
Μνημίω ἐνθεμλύη ποτε λκοὸ σωθήμα- λα 

πος αγγί, | 
Χρή σε ασθυδεν σοθὸς ϱὸ Φφά(θ)», κο] ὤθος 

ὶ 2 λ 

πουτῷος αὐγοίδ | 



1ὸ ΟξΚΑσΟνΥΙΑ | 

Εγθεν ἐπέμφθη σοι ην πολὺν έασοεμά- 

” γοιιὺ. | 

Αὐπιρ 3 3 λκ 1 θων καζοδυρό) ε ἐς τέχναι μάχες. 

ψν χῆς οξωρε αλα τνοο ώλυτοί εἰσιν. 

Λα[ης ἐν λαρόσν κοίτης εν πέλε πηγή, 

Ενδον όλη μἆμνήσαδ]ο ρθένου ὁ προϊάίσα, 

Ψυχή! ή μκρόπόον 9Εὀν ἀγξὰ πτυς ἐς ἑαύ]ίω, 

Οὐδὸν θννή ἔχουσα,όλη 9εόθεν μεμάθυςοι" | 

Αβμοήω αὐγει τ ολρὺφ Ἡ η πέλέ σῶμα ͵ 

(ὁρ 6]ειον. 

Οι μὰ πυρ δυνάμἀ πα) δὸς Ἆσαι Φαφόν, | 

ΑΦανατός Ἡ δρειὸ ζωῆς δεασύτις όξ}, 

Καὶ ἷα 4 κόσικν πολλα Ἰληεμαπα, 

Ζήπησον ραδἐσον. (κὀλπων. | 

ΜΗ πιέῦμα μολανης μή δὲ θαθωύης ο9 | 

ο Ιπεδὸν. 
έσι ὀ |εἰδώλῳ μιεβὶς εἰς]όπον ἀμφιφασί]α. | 

Μη 7 3 3 } ὕλης σκύδαλλον κρημιῷ κα]αλεί-] 

Μη | δάδα μη | 9ξιοῦσοι έ έχηπ. ον, 

Εχπίνας πύρινον νου 

| 

| 
| 

| 
| 

Έρηοφ 



ΜΑΟΙςΑ. 19 
Τέπα ρᾶϊτῖς,νΏὰς πἰ[]α ε[ἰ απίπΊα, ΠΙ]ἔαΠ] 
«ΟΠΊΡρ]εχα ΠΙΕΠΙΟΠΙ. 

[ρίος τεττα ἀεῃετ νίαιιε αἆ Πίος. | 
Ἐκρα]ίοτες αηίπΊα, τείρίτατε {αςἰσΏξος, {άΠε ο. 

(οἱαδ]]ςς, 
οΙπ]ἐτίς {π Ηδας οαὈ1]ΐ5, νἱς νἰτευμεῖς ἵπειις 

ε{τ, ΙΠῖμς εοῖα ΠἹαΠΕΗς, ΥΙΤΡΙΠΙΤάΤΕΠΙ ΠΟΠ 
Ρτοἱἱείσης, 

ΑπΠίΠια ΠοπϊπΙ σι ἆεΙΠΙα γεπείπεητςι αἆ {οἱ.. 
Ρίαϊα «οπἰαηρος, ΠΕ] πποτεα]ε αβες, 
τοῖα ἀἰαίη]εας Ιωεῦτιατα εξ: Πατπιοβίαίῃ 
εΏίπη 14 χαξ,ἵη αι]α ε[ῖ Παπά Πα «οἵρι15. | 

Ὁποπίαπι αΏίπια Ισηῖς ε[ξ ]ηείάυς ροτε(ῖαις ο. 
Ῥαττῖς, ΏπαΠοῖ Ιπππιοτια]ίς, ὃς νίτα ε[ῃ ἆο - 1, 
Πηπα:ὃς απο Ππίᾷ Παδετ πιη]τας «Ο{απαπηα- 1 
εἴοπες ΠΠῦ πιηπά!, ασ το Ραταἁ{απι. η]: 

Ἱ. Νε (ρΙΠεαπᾳ εοπ/ραξςσδ,πενε Παπ ρἱαβ πα μι) 
| ὃς «η παδή]επα {Ώ Ρρτοβαπάαπα ἀερείπ]ας, Ι 

ΕΠΙ δὲ (πππ]ασετο απίηια: ραῖσἵῃ ]οςο υπά[- 1. 
αυε {μἱσεητί δε Ρειίρίειο. πα 

Ἰνεαίε ΠἹατετία: οΓα[ΠαΠΠΕΠΙΗΠΗ {ῃ Ρισα1ρί- | 
ο εἶοἀείείας. η 
Ἱ Ίδε εάμεας αΠΠ]α!α, Πο οχίσῃς ϱ εογΡογε να- 

ο Ῥεαι αἰίαιπ]ά ῥογίμ{, 
ἵ 5ἱ εχτοπάεΙ5 ΙσΏςαΠ] ΠιεΠῖσπη αἆ ορις εἰ- 

υρ ἡ | 



2Ο ΟΚΕΑΟΥΙΑ 
εᾳ5 ἁῑαϊαῖ, Βαχαπα επἶαῃ «οἴρις {ὐς- 
Ὀει]ς. 

Οστις οχ {αρα ςτέτία Ρτοάεης σλΏςς {οἴτς- 

«Πτα, αμπα παπα ἆςπιοπ/δαπῖες Υετάπη {]- 
σΏΠῃ Ποπαιμί πο ίτα]1. 

Ἱαττα]1ς τατῖο. {ιιαᾶει ες ἆαπιοπας {αη- 
έχος, οτἰα(α πια]α ππατετία σεΓΠλῖΏα πυσὶ 

ας ο. 

Ἠ]αῖσες [ας Πομηίπες εοπ/[εΠπσιπτ, 
Απίσια Ρτοίαπάἶταν ἠπηπιοσία]]ς Ιηρείεζ:ο- 

ο]ος Υξίο Ρρτοτ/{ε5 τοῖος εχραπἁε {ωίαπι 

υετίας, 
Ο Ηοιπο ΠπιαςΏίπαπιεαῖπΏι Παῖατα «οπ{- 

ἀεπτϊῄαια. 
ςἱ {αρίας πημί Ἰοα πες Εαεσίς, Ρτοτ/(ᾶς ν]- 

ἀεδῖς ππομιοἵαὈί]σπα. πεσο εΠΙΤῃ ζα]ε- 
Πἱ5. ουτήααπε δὲ ἀειιεχα αρρατεῖ τάπς τῖ- 
ΡίΠιο]ς. {{ε]]α ποη {ρ]επάεῃς, άπα Πα 
ποτε πῃ ε{ῖ, ἵείτα ποῃ {αι., ν]άεπτας 
νεΓο οπιπία ο[ε Εη]Παίῃα. 

Νε νοςαμεπὶς Ιπιασίπςπα Παυσ ἱραας Ὀςι 

Ρει {ο ςοπ/{ρ]εια(ῃ. 

Υπάϊαις 



ΜΑςΙςΑ. 21 
Ερρον ἐπ Ασεούης ῥέυρὸν κ κ, ο σοωμ Δ σοιώσήε, 

Εκ οἳ αβα. κόλ πτον γαῄης Θροβσχ ασ. οὐποτ' 
ολ ηθες Ἡ 

σήμα βροτῶ ) αὐδρὶ χβδηῖοι ύγες δὰκνιὺ αν 
Π Φύσις πείθὰ ο) δις αήμνας αἴγγεςι (λε ές. | 
Και καλη ὕλης θλασήµατα αθήσαι 6 

ΑΙ ποναι μερόπων ἀγά]φραι. (ἐιβιλα. 
Ηγείδω ψΨυχῖς θάυς -ἀμερδῖου: δμμμά]α. 
Πάντ' οκ πέτασον 4ύω (οἱ αφ δω 

(9) ζὈλμωηρό]ώτης Φύσεως ὀώθροοπε τέ- Ἰ 
σπα. | 

| Πολλόκες ἱὠ λέξης μοι, ἀ,θρῆσής παύτη | 
| λεκ]όν' [ 

οὐ ρ οὐθουνῖος χυῤ]ὸς τότε ανετα! | 

Γι ὄγκο 
|. Ανέρες οὐ λάμποισιρὸ μίωης Φῶςκκ- πα 
| καλ ων « η 
| Χθων οὐχ. στη, βλέπεται δὲ το πιήτο | { ή 

| εραυνοί- 

Νὴ Φύσέως καιλέσης αὐτοή]ον ἆ ἆγαλ μα. 
ή ϱ.ὐ μὲ) 



ΟΚΑΟΥΙΑ 
πιά ]οθεν ἁλάω Ψνχμπυρὸς [ία ΤΕΡΥΟΥ. 

Ἠνύκα μεν θλέψις μορφης ἀπλ δῦἱερον πυρ 

Λαμπόμλμω σερηηδὸν ἰ όλου κἩ πλ βένθεα, 

Κλύδ πυρος τω Φφωνδω. η 

Σύμέολα ποιτεκκὸς γὸ(8” οὐέασειρε το]ς 

Μάνθανε μι ἐπεὶ νόν έξω ὑῶρχά- 

Εσι᾿ 9 ) δή τι οὐ)ομὸ χρὴ σε νοεῖν γόου ἀνδα. | 

Εἰσὶν πανίο, ω πυρὸς ἑνὸς ἐκγεα ὥτα: 

Πάνα γὸ ) ἐξέ]έλησε πατηριλὴ να] σρέόωκε 

Δάύ]έρω,ον πρώτον ή) ἐ ζ νεα. ἀγδρῶν. 

Μοούμλραι υῦμες πα ρόθεν γοέοισ! κ. αὐτα), 

Βαλα]ς ἀΦφδεγκ]οισι κωνούμλραι ὧςτ | 

νοήσαιῄ, 

Ω πῶς άσμος ἐχλ νοβοις ανοχ]ας οχομι- | 

Ἐαυτον ὁ πατήρ ὕρπασεν (πεί) | 

Οὐ σἳ ἐν η ή δυυάμιε νοέραὲ κλέῖσαις ἰδι- | 

οΥ 7 πυρ. 

Πατήρ ου ̓Φδξονέ ἐγθρούσκεί, πάνω σἷ οἷτι-- | 

χθνή 
ΒΑἩΗΘΩ- 
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| παστοα: 23 
πάϊα; ΠΠΠρ]Ι6ἱ αΏίπιο τςπάς Πα δεἴπας σης. 
Ο Πα νἱᾶστίς αρίαιιο οτπια {αςΓΙ1Π1 ἵρποιχ 

ΠλΙαΏϊεΠα {αἱταπάο Ρο ρτοζιηἆα τοιῖι]ς 
πημΠάΙ, ααά{ σης {οπίτυπη. 

Μεῃς ἱρίς Γοἱ ἱπάιάῑε απἰπαϊς Πο μαίΠίπα 
{σπα ραϊείπα. 

Ῥετείρε 1ὰ αιοά Ρροτο[ῖ ἱητε]]οόξιι Ρειεῖρϊ: 
ΏαΠῃ ε[ξ οχίτᾳ ΠΙεΠΙΕΠΙ. 

Ἐ[ίαπε φυἱά ἆαπι ἱπτε]]Ισεπεία ροτοερΡ]]ς, 
ηοά οροιτεῖ τοἱητε]]ίσοιο Ποιο Πισητίς, 

Οπιπία {απερτοἆἀιιότα εχνπο ἴσπε: οιἱρρε 

ο" Π} ΟπΊΠΙα Ραΐει ρει{εςετῖτ, ὃς πιδτί τ{α- 
ἀῑάειῖς {οευπάα., παπι ΡΕΙΠΊάΠ γοςαηϊ 
πατῖοΠες ΠοΠΙΙΠΠ]. 

6ρες]ες 4ἡ Πιεηῖς ΡετοΙρΙαττ Ραϊείηα 

ππεμῖς ρείεερτα ὃς Γρίᾳ {ητε]]ίσιης, «οΠΙ- 
{ης ταοἰείς ποτ νι ἰητε]]σαητ. 

Ο αἁοπιοάο πιαπάμ6 μίο Παῦες τεέχοτες νί 
Ἰητε]]ἰσειιά{ Ρες ἀῑτος απ ποὮ βεζχαπ στ! 

| εἱρ{πα {απιηχας ρατεῃς Ώεις α ταῖς ο- 
πωπίδις {αρ ἀαχίε. πας 1Π [αα Ροτεητία 
ἱητεΓεέΙᾗ Ισπεπα {αππα ἱπε]α[ς. 

Ραΐει ποῃ ππεταση ἠπλμλ]εεῖς, {εά οΡ/{εσιίαπα 
Ιπέμπσ{ς. 

υς- ἡ 



2.4 
ΡΙΕΤΗΟΝΙ5 Εχροσιτιο) 

ΕΟΚΥΜ ον ᾱ ΥΙΡΕΝΤΥΚΙ 
ΟΡΣ5ΟΥΕΙΟΣΚΕΑ 1 Ν Μ]5 

οἵαςυ]15, 

Εκσιῖτς απ]: ν]απι.] ΑΤασὶ ἵπη Ζογοα- 

[γεηι ᾗ ἱαηΡΗΊ, ΕΟΗΓΕΗΝ, υί 7" α[) ΓΗ απλα. 
ια) ΟΥ [ε/1 ὧθ αἶιο ὧε ἴς Ε4ΕΥΕ,ΗΙοΥ 41 

γιο (ο ΥΡοΓΙ ἴη/ε 

ο ετΗ αΏΙΠ]ά Π1ΕΑΓΙΠ], ἷᾷ ο[ὲ υἱαη] 4451 {1- 

δἱ απύια [ηλ : Υπὰε αὐῖ οα ταίοΏς » υὐ- 
Γ ΠΙγ: Ἠαῖς ο ρο: οΡεία ΠαυΑΕα, 

ουπάσπι 1ος ΗΠῃ 4 σαο ἀεβακΗα, εχεἰταοϊς, 
ῇ ρα ἐπᾷ 

ΟΥ ΙΤ. ρος εαὰ αμ θμμοά Μεγη- | 

ῥή ορεγα!ῃ | {11η ᾖ Πε οΙοά αγά, ὅτ {ρ[μγα | 

η ἐ [ο ῖνη 473 ΟΓΜΕΓΜΤΕΥΛΦΜΕ ϱΥο υἰγ{ᾖ ΡαΊ1Ε: | 

10Χ 4 η ῥΙηε ΥΕΙΥΟ υπάεγγο[εοῖα 6 {6 γεςὶ- | 

ῥετε (ωμηι 4μι6 ̓ ρίγος μπε ἱβὲ[εά ος απήπια, ὅ οἶἷα | 

ο. Ογοἶμεεης, υπ λε ΓΕηεῦΥοίό αλα, 10- 

ημ]ίς φις [11 ΙΠΙΕΥ 1]α» πηεά ας, ρα [μον 1βαγ- | 
Η1ή! η ῥανπῶρες; 4 εα οεγέε αά οπηηὶ- | 
πο [η οἷάα ϱ[1,αΠΙγΙάΤ η ος εοἵβηρ Φείαρ/αγη [ 1ο. 

πε αργά [ναπι (ΟΥΡΟΥ; 4 ζοΠΙο 4ΟΥΙΕ, 1 ο ή- | 

οι γής ον, ΥΕΟΗΥΥΕΥΕ: [η για[ο, ἴπ [εάςυ μασ 
οο1ογίογος ῥίῃο /ετεάρετε, ῥγο ΤαΓἱοἨ0 ΕΟΥΜΗΗ Φα’ 
ἴπ υἷία [εεργίξ. « {ας {1Η αἰοῖ! ογαομίμηη, Ἐκ- 



ΠΛλΗΘΩΝΟΣ ΛΑ. 

φησι Ον Ἑνωα οἳ 
/ 9 αν 

λογίοις ζρύτοις ἀισοιφέςερον 
9 / 

ϱἱρημλῥων. 

Δίζεο συ ) φυχῆςο) ώς .] Οἱ πό ζωρράςρν μᾶ- 

2! ομάόμισω» ώρα χα] διῤοι συχνα, τίιο ἠυγέω τί 

α) Ἀρφπινέω, αθούνατοι σαν, αἰωλεν τε Καθιέναι., τε τα) 

| θνηπα) ταδε ματι θή σσ , Ἰ ὗτοι Ὀλάπνα γθένον 

έργα σοκ. ζω αυτα) χα] | ζωώσανττε κ ἸὈσμωήσυσαν ολο 

ρ κ. των,χα] ) αὖθις «Ἅλώδε ὀκήσε ὐποχωρόν σπλἀο- 

νων ο) «κά ουτων τή Ἰ ἡωχῆ γώρων χα) απ νλὺ αμφιφα- 

ες, Ἔ ος ο) αμφυθεφνο, τιν δὲ τῖνων ̓ μέζαξυ ζυτων  ἐ- 

τιονφααδε δη ση ) ἑτερθκνεφών Ὅἶπο Ὑπόγε τς αμφιφανα 

ποτε ἐςτοδε Ὁ σώμο' απτεβῥυμκή τ ο ψλές καλώς 

δρ θή]ά΄σασαν , ἐς Ἡ αυτου χῶρον αὖθις α)α λος μὴ 

Καλας δὲν ές σοινς ζύτου χείροιό «λώδω αποχωρον : αλ 

λόρρν ων βεθιωνδρων ὥτδε ος ο, λέγ{ὃ 

λθγίΟΝ, ζει συ σὺ τον τς «ψυχή όχετὸν ) ἠτοι Έ Ἡ ὁδὺν, ζὠ σοι 

ἡ Χρ ἐρρύν ο) ην,ῆ τή κά. ο ὁ βή δηλαδη: το]δε το) 
λ0 225 / 

(μια τι ον ά σειρα ιο ἐ ἐπιγαυἩ Τ(αζνιά ἄφ ἠς ἐβρύγοι.- 



| 

| 
| 

26. ΡΙΕΤΗΟΝΙς «ΟΗΟΙΙΑ 1 
νασήσεις , τὸν αυτον δηλαδή ὀ γέτον της ωχ, ένώ-- 
σας τα) ἱερῷ Άθγω χα) ρ]ον. ἑερὸν κδὸ ὅδυ λθ02Υ του. 
σοξε τῆς 9εοσεθείας Φησῖν. έργον δὲ τζω τελετίώ. λέ- 
4 δω Ὁ λθγιον,ὁτή σσοὸς το) σθεπῆς Φυσεθείας λ9--. 
γω, χα] τὴ τελετή Ὕθα, σος τζω τῆς φυγχῃς (υτίο | 
αλαγωγζύ. | | 

Μη 3 κάτω νά0σεις.] Κρημνὸν Τζευ εἰς Φροροεν Φησι 
χα) χαχίαν χα] κικ9δ αι μνία) αἱ σοφοραν ς γάο δε Ι 
γεάύδες κ) θνητὸν σώμα. γη μδὸ 22 ὁ Αδον] τέιο 12η. | 
τζω Φύσιυ. πυρὶ Ἀ ήν θείας, (ψ Ἄθγία στα ὡς (αι | 
πολλά σημ). ἐπ]απορο δεβαθιέδα, Φησι τήν οκ, Ἡ 
πλανήτων εἰ δω "ὑφ ὰὺ χα) δειέιω να, ἱδρύαθαι 
χο] ωρα εή]ον αλαγκζω. λεγά ὅυ ὃ λόγιο, μὴ 
κάτω (ωεὸς Ὁ Ογητὸν δη σώκ(α ποκλήγο, ὃ τή ο τὸ 
αν πλανήτων μόνη ὡ τα πολλὼ ο οπίπῃον εἰκον- ΄ 3 » 2 εξ αο ω, δν /{ αδύη, αν οι ἐφ ἡμῖν κκάλλόν ὅ9], Κ9ιΧ9Φοε/µο)ήσεις 

} 5] } “ν ϱ/ Φ Α » Ά-  Ν. (ον 9399 ζω οὸς πὍτο όλος «ΝΤΟΚλΙΗό  ατυχων, χι] τὴς 
/ ε το. 5» 5 (Ζὶ / »/ ς (08 λήσεως . οσο Της ες αὖρ περ ρῶνης α)αγκης ἐ-- 

/ 3 
πθισοτε οκπιπ]ων, 

Ἡ ἡ 3 στ υπΕμ Αα) Αν 3 ον ον δρ αγ[δου ] Το της σης ἀγ/6ον ήυχης, ῶ ο ο ο ον ἳ ο) «’νητὸν δη πό το σωμα, θλαι χαὶ κφωδλιλα οἰκή- 
σοεσι, | 

Μη 



ΙΝ ΟΚΑΟ, ΜΑΛΕάΊΙΦΟΑ, κ7 

Πάσα υἱάεἶίεεί απίηι ο μέΙμή1, εοΠμη6έης 9’ 

ορ, [πο υγρή. δαστο[απα ἐ611ΗΥ πεΥῥ/Π1 ῥοε 

Ίοεο ἠπτε[σίε, φμοἆ Πε Ρἰείαξε: οΡΗΦ υεγο; /αοτῖ- 

ή). 1 }1ΟΙΗ ΠΓάΦΗέ οΥ αμ, 1 βαης 4ΠΙ1ΗΙ ϱΥ6-- 

«οποία υἰεπάμηη ε[]ενπα οπήη ΓΕΊΥΠΟΠΕ ᾖεᾶε 

ο] 1Η 1ο, εἰἰαήη |: εγ Π1)/ΕΥή:. 
Νδεας ἀεοΠεπα γεισας.] ΡηκαβΙΠΙΜΥΗ νο- 

(11 611 «ε]αΓ/οεΊ1 ο ᾗ1 1η εΟΥΤΗΡΕΙΟΠΕΠΗ, η 

εσ' γιἱΓογίάή» : ΕΕΥΥΑΥΗ νέΥο , ΤΟΥΥΕΠΗΗ 5’ ΠΠογΙ4ἶ6 

ϱοἵρη». ΕΥ ΜΕΥΥΑΤ ΕΠΙΗΗ [πο Με ἴμγεηα, ΟΥ Ιάἱ 61 

μασ 11ε[Ιίσ]1, {οί ζ7' ρέγ 16Η 62 υδίφμε βαο. 

οἵασΗ]ά ἀἰίηανη [1611 εάΗΗ. «41 νέγο ἰοςΗ1ε [εριεῦ 

Πηραι {δης ΡΥΚΙΓΗΗΣ νοεαΠὲ 41 Ἠ11 ΟΧ Ρἰαπειῷ ῥεῃ- 

-εης, 1ῥΟΥ φιοά βογγεηάαη! ζμαπήατη [αγ ε[]ε 

σ7' ἱημέαΡΙ]εη} ΠεεοββΙα16. ὉΗατε π1οπεῖ ογάς/- 

ἴ μη, πε ἀεοη[ήι αἱ επ ΜΕΜΙ οοἳρΗ» εεἴρ/αηι ἀε- 

εἶἶπος, φήοά Ο814 [εΜΕΙΕΥ [Ρίαοέαϊ [οὐἱ [ατο ϱΥο- 

ΜΕΠΙΕΛΗΙ ἆ {6ρίευῃ Ρἰαπειῶ, 4[ϱΥἱδὲ εοὔηοᾷέ Ρο- 

165, πο[1γο αΥΡΙΙΥΑΙΜΙ [αῥάα [ΗΗΗ. ΕΙ οεγέο 

οάΕΥΗ ΤΗΗΜΥΗΣ 6ὐ ἵη[εἷέρε .[ 44 ρος εοτρι» τομ» 

αεἰαδαγῇ, αῶπεγ[ά υέης [ουίήήα» ἄβιάµεφμιο εκ- 

οάοπι ορµα(ῷ ῥγορέεν αεβίπαίαηι ἴρᾖι εοηρογὲ ηε- 

εεβΙ{α{ΕΊΗ. 

Τυυπι εΏίΠη νας. ] «{πίγια ἴμά "υάς. ῥος εἰ 

αμ ομῃ υ (16 ᾖος (0 γρΗδ, υέΤΗΜέ5 5 οηΙΠ4 σε7έ- 

τή υέ[ες ζε[εία ῥάσαδην. | 

ῇ .. . . . ᾱ- . κ, - . . - » 

οαιουσΜθημοκεώ νήμα, δω... δι 

η Ας .λ. 

| Ιό 

| με 

ο 



29 ΡΙΕΙΕΤΗΟΝΙς «ςΟΠοΟο}ία 
Ἡψε {αἴΙΠΙ 4μροας] Δε γής ἔή [αἴπηη 

φμοά ΠΡΙ 
ααρΙμοαγε, ῥος 6Ώ λα ΐμ 6[ῆεεγο Μαη 
ΕΓαά (μη ε[}: ηέσμε 61Η Ροίετῇ. 

9 

πα 

ι α 
4 

Ίνεᾳ; εΏίπῃ α τα [εόυτα {απηπαὶ Ὀεί]λνε-- 
«16 ϱ1Υ1 ἆ ῥΗΤΕΙΠΟ, ῥος ο πα ΡΗ Ἱπρεγίο, | 
ῥγοεεάί! ο ηἱάρίαηη ΠΗΡΕΥΓΕ6ΠΗΥΗ, ο 1. ο {ρε | 
βοβή ἰά ΙΙ ΡΗ ΦΗΡρε ῥει[εέἷα ο ία 
Ρτοβίγο τυεί ἱπαο εοἰ[ίσογε [ἱςοί. ζηοά ἰοπάαμέ σον 
Γ{ῥεξίοπε σα η η ΕΥ[ΙΡΟΥΓΟζᾖΙοηεΠΗ. 

Αι γετο ποη αἀπι]εῖε] Ρανοης απίηηης, 
4[εογ υἱαεἶίσοι 1 εις, ΑΙ 1010 {ΕΥ [εάν ]ωο ορί- ' 
}εγυοἰμηίαίεηι 1]]έμρ πο οί υ[σηε μη εοχ- 
οι[]οὴ οὗ μΙοηε1! 41 Εχ ρα «οΥρογ” Πχ 
εοπ(γακ{ε: οαἱάεγᾳμο αἰζμος υοΥΡη, ζοἵηΡ]6- 
χάωξαηΙ7Πο [46γ1 φήηάάηι [6ΥΝΙΟΗΕΙΗ, ΟΙ ης ν Ἴ, έ πώ ρης ο ον 

ν ΟΥ ΡάΓΡΥΗ! η [ροή οοἰμη δήμοι. Γοσςαμ- 
1; έ[[ε ἀἱρπάκηη ε[ξ ῥοπε[α ζοη/εἐζαΒοπής ῥγ- 
ΕΟΡΤΗ» ϱὲµς ΠΕΥΙΟΥΟΙΗ απἰηιάη , ᾗος μοοἷο {1 
εί] ο ορίμα η 4 χΙή16 βγοδανἡ, | 

Ῥτορεταπάιπη εἰ Οὶ ε[ε | [μηποῃ /ῥίωιάογφμεε 
ζ1Υῇ οσις ὃ 6[ἑ απίήι η οκ /γατ; γη, 
Η5ᾷ1ο [ῥίεηάογε βαδείΗΥ, υπο αηια ρίμγέγια 
5ε{ε ὑπάμία, βΗε εἰ ἀενα[[α. Όμαγρ ααἰ ἐρ[Ηηη η- 
16 ΡΥοΡεγαγό ΥΗ ἕο οΡοΥ{ΕΓ. 

Γρίοσ(ετα ἀεβει]Ομέὰ νϊμά ἐρ[αηη (μχεη, 
ημάς 



ΙΝ. ΟΕΑό: ΜΑΘΙΟΑ. 29 
ο ΜΗ συν αὐζαγε.] Μη συ περα αυζἀν τὴν σὴν εἰ- 

| υ., ητοι μείζω ποιν τῆς δεὸμΆνης γὸ οἷος 

τσ έση δη λοιδ. 

| Ού ν πο )πατθικνε.] Ου 22 πο πατεικῆς 

| οχ”ο : της « ὁ αἰωζώτω δηλαδή τς  χωρὰ τ ἀτελές, 

[ον η ὡςτ' αἲ σε χα] | δειύααθαι ἀζθλελφιιῶ: ὀκόθαν 

| λτέλἁα, ἀπόμτ' ο) )χωρφ), τα) εὸς την τελάοτηταν 

πῳ τω ὅ ολου. 

Αλλ᾽ οἵχ εἰρδέχεται κ καί) Ο πατθικὸε ος, οδοί - 

| Ἱερος δηλαδη 1εος,χα) τής ψωχην «ΕΡΕχΗ. δη μιουῤ- 
νο) Οὐς. εἰρδέχεται οκείγης τὴν λέληση, µέλθ μα) α) ἐἕ- 

έλθη τη λήθης, ὺ ο τής τὸ πε Ὁ σωμα σπα 

πλοκής ἔπαλω᾿ κο] λαλήση τὴ ρήμκα, Ἠτοι 2929 φοφή- 

| ση τινα ἂν μνήμης ἐχδμδνο Ἡ ) πατοικοὺ 9είν σαϊωλήμια- 

Γπος πότο σ ἐ θ τέιοτης Ἡ καλού θλώξεως ο ολλιὸ, ᾗς 

| τζιο ψωχέω α)αμβηεδεισα) ὥτως ἠδη χα] ῶ τν δη 

μιοργώμάλια ὐρέσκφ. 

Χρ σε σπα ου Φαίοιαι αωγας” πάθος, τή ςφυχῆ, 

τον ἀμφιφα] ο ος) αὐ]ης λώεν, ἔθεν τω εφ υχζωὼ πο τον 

πολιιὺ γοιῶ αξροθληνδμέω οροίδε καζαπιµ- 

φθζώα|. σωθθς δω ὢ ἀύδ ας αθίώαι αὖθις σπόυ- 

ΕΙΝ, 

Αὐτιιὸ δὲ αθῶν καζρδυρεται] Τες» μὴ σορὸς Ὁ 



10 ΡΙΕΤΗΟΝΙ5ς 5δΟΗΟΙΙΑ ι 
ος φώς, δω αδθις ἐπέμφν» ἡ )Νοχ» σπἀδυ(αν ι 

αὖθις, ἡ δω, ῆτοι λ θνητή Φύσιμκαποδύρετα, ὅ οτί αν 
φλοή εςεφ ᾧ ὁ αυτην Ὀσμήισα), οἱ δὲ πσθὸς ὢ μὴ κα) 
αυτην ο. 5 και ἑαύσν [ριώτο μα θηρας βεθιω- ῃ 

ὁ' Φραπολαύ, δὲ δη ο] ο τέχ)α, τῆς πω. 

ἡλίων ΚΘιΧίά, ποιηρθό ὠγωγῆς τῆς πο’ αυτ τυγ-. 
ὝΦρονται, 1 

Ἐυχος ὀξωσήρες] Οἱ τάὸ υχόω ἐξωθιώ, 

λθοο), οὖο της κοιχίας δηλαδη 9 χα] οὕτω δή αἰαπγήνθὶς 

δδν]ρς., ἀλλυπί εἰσιν, ᾖτοι 6 χαλεπῶς τῆς τέως ἐπεχου” | ᾗ 

σης ὧύθιὸ λη Όης Ὢπολυδμθνοι, 

Λα ον Άθρόση κφίτης | Ενταις Ἄκθαι της σηό ̓ 
λαιαξ κοίτης, ὑπαρχ η της ρετήοπηγὴ, ητοι Ἡ δειύα- 
μι αωτης "6/δὸν τὲ όλη λύεσα, καὶ ὃ ποτε ὃ παρλέο, ᾗ 
ἦτοι ὢ ἁπαθες ἑαυτης Ὀὐποξάλλουσα.. απα)γδρχή : 
αλαπόθλητο ο ο) ἡμῖν τίω τῆς Ἄρετης αεί Γδύαμυ ὁ υ-- 

παρχφν; κάννη ;οοέργία αυτής Ὀὐποθλητὴ ἤ. ον  λαιοίς ι 

τζω τὴ Ὄρέδ Φησιν ὑπαρχὴν δν ύααὴ. Αιὼδῶ 
θδιοῖς Τζ ονέργήαναὶ αὐ]ῆς θόλεοδαι τετα θα]. χοί- ' 

τζωυ ο) ει ερ ην τὴ Της νλχλο Τό ταις λ/οφοροι αυ-- 

τῆς ἔζεσιν πποκειμδμέω λὠελο. | 
Ύυχη η  µερόπων] Π 4ωχη η ;αθορπόν θτόν πως 

ἐς έαυτ’ Τ ἀγέφῆτοι ἰοιυρ)ς ένώσει,ἳ έαυτ δηλ δη ρου” 

ΕχΗ 



οι γα, μέ ὅτ 
ανν, ος ιά Ἡ 

ΙΛ 

μη 

| . ΙΝ ΟΚΑΟ, ΜΑςΙΟΑ. 1 
| αμάς ἔρῃς γα[]μ ο απ ,ΊΜΗ/Ης Ίο ΡΥΟΡΟΤάΗΕ, 
| ῥοςεγνα, ἰά ε[ῖ /εογ{α[ἰς πα ΡμΥά ἀθ[]εῖ,ημοῦ οήα 1η ἳ 
| Ρος παιί ε[Ἴεπι υΓβαἸε ἰἰάήΗ ΕΧΟΥΠάΥΕΜΕ, ΠΟ |0- 
Ἱ (μη {ρ[Α21 ποη ΕΧΟΥΜΑΤΗΛΕ//Εζ [12ἱ φμοημείρ[ο πο- 
| τά7) εΟΠ[ΩΜΕΤΗΠΕ υἶα Ρε πεφμιίαηι γά[αέἶο, | 
| Πηή]ο ῥάΥΕΠΙΗΥΗ ΦΡΤοδί{α, οΓἰαή αἱ ᾖῥεγος ΓΥάΗ/- ον 
ηπάΗγ/εΡΓΑΝα εὐβοαβίοπε αὖ Ηλ βουῖ: [εώμεῆ. νι 
Ἱ. Εκριἱίοτες αΠΙπια] Δαίοπες φήας απίπημηη . 
᾿ εχρείίμηι, [ο]ίοει α [αρίσῇο , Επ ηε γεζῥίατε 
| [μη [η. [οἰμθί]ες , 5’ οδίμίο ες ε» οειίπεῖ, 
πα] ε εχἰγε Ρο:ς[. η 

σιΏί[σίσίπ {Ηοιας οαδί]1ς ] [η ἴαιογε [γε Π 
μμ οι] πε] [ους υἱγημῷ, ἰά ϱ[ξ ῥοίεηεία οἶκο, ή 

ση πας Γοία Υ]άΠΕΗ5,Ίες υπ Μάη υΙηρΙΙά- 1 

Τη, [νε Πα μΥΑΠΙ {ρ[αὖα α[[εέῖη» σσ’ εοὐγμρείοπί 

| πε[οίανα αὐὴ]αῖεη». εξ επἰπα{η ποή [επηρεγ α[[εέέης ἡ 
'εχρές ημ]άηηε ΤάΠἱοη6 χε ΠΙεπάα υγ βοίεή- πι 

εἷα, εἰαγη[ εἰ αε[ίο ἀε[ΩΙεγε Ροἵς[ί σ ΙπέεΥμγη- η 
ρί, ή [πή(ἡγή Ρούτο βατίθΗ» υἱΗμίῷ πο Ροτεπεία, | 
ιοί εἰ μέίοπος ἀεκίγά Ρατ εοπΗΙΡΗΜΗΙΗΥ. ή 
 (Ιεαμί απ ο[έηις [εεῖες ον φως ἀίγεη[ς η) 
ἔρ[ιρ αρα» [μβίαεε). λα 

Απίζια Ποπηπ ασ ] 4πίγια ῥηηῃάπα 1} ουνα η λί 
αἲ [αἱρ/αηι 0 ήοὔ γη ηλοᾶο ᾖνίήσες, αγζᾖ)βίππεηηε {, 

εοπήμησε:, [η υἱἀε]έες «άν ηηη υἰπάίεη ὅα]- 



ϐ ΡΡΠΕΤΗΟΝΙ5 5οΠοτΙὰ | 
{ΕΥΡΟΥΕΙ εἰ [εργο υἰγίρης 4Η ἠαμάο : πιρή] ᾖα 

δες ἴή [εηποΥῖαίε : Μοῖα ΦΗΗΙ Εως ἐπεδγίατα ε/]ῥος | 
ε[ῖ ἀἰμίηῦ. εα]ε[μθησφμε δοπίς ομημἰαἠβίηλε να | 
ατα. ΕΓ/[ί οΛΙΩ Ππογιά(11[ ο υὐπόία ε[ «ογρογε., 4ε | 
ἷ[ία 41Ο ᾖαγιοπία. ρος ε[ἰ Ὅπ/οῃθ » η 14 δημ | 

2144171 'ηε[ (0ΥΡΗ9, σ]ογία (1ή ἷ4 ε ΡΗ40Υέ ο) 

Ηπά μη, [εά Ποππιρι] πιαρηπεξ ας [ε[οηΙΗ1, τ- 
(μα! {ρ[α (οἱ "υπίμεγ[ο [6141671 εκβίῥοης {η οαμ[α | 
μὲ ο ηλοΥία [ἐς ο ΟΤΙ [ῤμς {η ῥο/ηο εὔ- ! 

ζ11ε, ρος 1ο ύο ΟΕ 1111 υηΙΜΕΥΓΗΗΗ {4 υηά θά 

ο αὔη βάΥΥΟΙ4Υ1 41ο Πο. | 

Ου οπ/απ1 απίπ]α ]σηίς ε[) Ραπή ροιοπείά, | 
εὔ {ρ[ερ Ροιοπτίαηε υἱ ἱμτεἐσεμαϊ ῥγαάι/άε, σσ" | 
ΣΕΠΙΕΥΗ ῥα1ε’ πάΠ1, 6Η ΕΥΗ αἰ{οΥΗΙΗ 1) εὔ βας οἵα- | 
ομία "υβίφα υὀάΠΕ ἶομσε οἱηΠΗΜηΑ πρεπε, πὶ-- | 
πηγή 4 Ρατγε 5 [Ηη171ο ΙΓ) εοβγοστε[βηη. ΓἼοςβοί-- 
Το οἵά {0 ΠΟΘΟΥ}, 1ἷ]ά Ἶρ[α ῥαίτο Ρβοεξτία μαῑο[ε 

απΤη]ά7Η ῥγοςΓεαἴ 3Η, θάΠΙΕΠΊΩΜΕ ἱσποῦη ε[]ε ἱωοῖ- | 
ἄηγε,βος ε[ μπα} φΙαπάαπη ε[[εηθίανα , ἠπτο]]]- 
σέη 4 ἶ [αεμίταίε ζομαία γη, ας ῥτοῦχάε {ρ/αη ἵπηπιου- | 

Γ{61 ΡΕΥΥΊΑΠΕΥΟ ῥγοριον αμ πΙ άΜεηή [οαπεία: 

αἱ ᾖάς σ [0ν. {ρ[μ υἶ[α ἑαπαξ ε[]ε αΥΡΗΥᾶ,µαγΑ 

οὐἱπεαςπη]ία «ομὶ αἰμ[ηγηι[α{ο εοΗ[ηπΙαπάαν. | 
Οης ΕΛΗΤΗ οΓ{Ρ! ποδῦ ῥο[[μπε ι ΡΟΗ ια 411016 | 

ο ὐηίηὶ έ[ε Ροβιπαμςν 1η υ [ας ΦΙάΗΊ εν ηο- 

2 ία | 

ο ασ ο νν 



1 Ν εως, κ πω 3) 

εχή ζσρατέω, τῇ «ωθὸς αυτον ἂν ̓διύαμη ὁ θμκθΙ- 

στι ᾿ σσσὲν ἔχουσα κεθ ἑαώ]ζιυ ητο) ὀλη ὀκολαν κε- 

μεδυσ-αι, ητοι πεπληρωται τν θείων Καλών. εί γὸ 
λ ὶ ΩΏ 9 τί 2 ἡ Ν ο/ λ 

χα η. του θηντ) τωδὲ ο)δεδεται, Άλλα χα οὔὐπο τέζω 
κοπο 

μονή), ήτοι τὴ ἔνώση, υῷ ς 2 βροτειον υπαρχή 

σωμα. ἀωχὰν πο Οὔχ αἰχειώσται Ὄλλα κ] Φον- 

ν η ἐ εφ αὐτὴ ὡς α) να οὖσα ἡ πέιο ζριαὐτέω πα) 

πουτ] λάτουρλ2ύσα, ὥστε αν αν σης αθα νατοῖς 

ον τε) αὐ Ῥερπω ένουύων, οὕτω χα] ὃ πορ ἐς μά- 

α) τινα “νρμονία) συ)κρό θα. 

Οτι οχὴ πο) Πάξοε λωαμω, 5 δεν κιν 

αὐτό | ο χα) νο πα/ικο), τον αυτον δόύτερον 

9τον, (ζα λογια (οὗτα πὸρζαχοὺ Κολ ωροτίσον τν, 

ἄλλων πὐότων ο. τὸ πα τος χα] αλάζατω δεξ (σσς2- 

έληλυῤοτα. λ62 4. τω. οτί Ἡ πα νὸς (ιυτη τὴ δειωα-- 

με σσσρ» σέχως δνλαδ) : δεδημιουργημδύ η  υχῇ; 

πυρ οὐσα Φαάνον, ἥτοι θέα τί οὐσία ια ος ρσὲ, νδυὰ 

ος γρ τζω κοτητα, τῆς ουσίας, χα] διασοτίς 

Ἡ σας ζωης ς δλδ τὴς ἑαύ ". ἅτε Οὔκ ποθλητον 

έχουσαι ὤ ζω, ὁ η ωυ », αἲ Ἐποθλητα ἐλοικδμ, 

ο οὐθὶ α) δεασοται που εἴηιου, 263 ησις οἳ αἲ τίς 

{ες 
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ος ημων δΙδοι το ον ὦ 2ἱ α) μη αποθλητα, κῶν 

δεασόται ζύτων εἴπκδν. καὶ ο ὃ 3 η η ' ψυχὰ, κ 

πζὠ ἑαστῆς δηλονοτί αἰδίοτητα, πολλὰ πληρώματα 

«ο Ἱ. κόσικου όλων, ηποι αν Ἀ/φομων ἑ ἑαυτής 

ο πα) χρσµῳ ὠῶρων, ὧν ο λθ0 ον τν τῆδε αντὴ 

βεθιωνδρων ε έκασοτε τυ]χὸμὰ. 

Ζήτησον Ωράδεισον. ] Τον ἀμφιφαη τις ψυχής 

ερ 
Μη πιθυμα μέν ΟἰσΕέτε Γυβαρθρω ο 

Πλάτωνα σφο τίω ψυχέὼ 6 πδῤτη τίνα. ᾱ χὠελςὴν 

οὐσίαν πὂρτος (μα, ομίζωισ, ου ) δν δή , οὐ ο 

αὖ πὐῤτη -ἀχώειςον «δλλὠ Τη η κδρ 126» τή σὶ ἂ-- 

ρε ο) τή «δν δχιυάμει ὃ που αεί χελθη» πιά 

έρω ἀεὶ ἀχώθίσον / τοεμλλυοι, πο τὸν 2 ἃ ὅυ ὢ σύμ.- 

πὸω εἰδῶν τίθυται ἼρςνὈ ση πάρτη ᾖάθλρο ὕλην, 

σις ο. δη ον φρουρίου” ὁ ῇ ἀχώθιοον ] πθότη, ι 

εἱ τήν γε ἐσίαν καθ έαύ! ὼ υφρσηκῇα) ἔ-χον, Ὄλλα τῆς ὑ- 

ος δη ἐξημμωμθκεης ος ορ φύσεως σκεδασώ ο. 

αλ νη ποτε Σ συσκεδὸω! ύλνον τε ν Ὀὐπολλύμόμον ο ποτ 

0 ὃ ο ὦλρ)» νδΗ εἶδὸς συμπὺρ' τοῦτον δὲ μεταξὺ ζρύτοιν 

εἶδὸς, 1’ ο ώ τήλευται λογηκήν᾿ τ ὃ δν αν ὑπόρ- 

Ψρωίων ὧθι αγ. (θιφέρουσαι ῶ ώθί ὕλη σέέωφναι! ὃν 2] λόγου 

εἴδοις 

3 



ΓΝ. 9ΚΑ0. ΜΛΩΙΟΑ. ἂν 
Ἱ ὃν τάπ1 μή ϱοπος[[ηρ {41 5 Θα υέγο ποδν ετἰ- 

᾿ ῥίποη Ρο[]μηε, ειἰατα ἀοπηἰπ] βΟΤΗ7Η ρπη». ἀπίπιά 
. πΙϱΥΟ (οπιβΙηγίά ουδ /ΓρρΙεποία ῥοβίάει, Ηχίά 

ἡ [απ «οτεΥΠΙ(αΤεΥχ, ἰά ε[ὶ ἀἴμεγ[α ἵῃ οΥῦε ἴουά, (ας 
Ρο γάΓ1οηέ ο η: αβίαμε [ο ΥΙΗΗΥ. 

Ωιιατῖτο ραταἁ{απα) ᾖγοσπε απίπας [ρίη- 
 6ἶογε υπάίφ με οὔ[6ρεΗήΙ. ο | 

.  Νε(ρίήταπα «οη/ρασοςς) Ργήαρογεἰ 67’ 
ἵ Ρ]ατοπίοί πια “υΕ Ποη υ[ᾳμεᾷμαφμο αδ οπηπὶ 

Ἱ. ϱΟΥΡΟΥε[εραταίασι βαδεγὶ, [ο πες ΡΥοΥ/ις ἱπ[ερατα- 

Ρί]οι [ε0/ήαμεἱα1 εχΙΗήΙαΥ ΜΠΕ: [ὰ ῥαγεγα [ερα- 

ἱ άδΙ/εΙ, ῥα γε ἐη [ρα γαδίίεπη, Ροξεπεία εετίε Γεη1- 

ῥεν [ραγαδί]οσα , αξξῆ υεγο ἵπ[οραγαδί]εηι [ΕΤΗΡΟΥ 
εὔσ [εεσγε. [ἐάειή οΠΙΠ1 ΡοΏΗΠΕ ΓΓίά ΓοΥΥΙΑΥΗ11 σε- 
Άντα, Ὅπηγα (μοά Ρεπίζη» α Ππατεγίά [2ζεΥπά(ΗΗ, 
εἶμ[πιοάέ [ηηε Ἠεηίος ία [μρεγεαε[ίο: αἴἴογηπα 
0 4οἆ α ΠπαΙεγἰά αθίμησὶ πο Ροβῖε, [μὔαπείανε 

ετ[ο μῇ  ΕΙΕΙΗ πο βαδεης, [εά α πιατεγία ῥεπάεη- 

ΓεΠΣ, 2 φίά σσ' ρα οὗ ΠΙάΓΗΥάΠΙ ΠημΙάΠἱοἨ/ οὗ -- 

Λο ΧΙά1Η αἱ μαάο α[[ούμτα, ῥος σεηµ» απίπια ῥα- 

γήγοΥ ἆἱ[[οἱμαίμγ ὅτ Ρετεα!» 65 ᾗος σΕΠΗΑ Τοί ΜΗ Τά- 

Εἰοπή ε[[ε εχρεγν α ([ουμηε. [11 {[βα, ΠεάἰάΤη ἰοςᾶε 

αΙηπά1η γαΠοπερΥσἰίαπε, α Πηεπείῥης φΗἱάενη {η 

Ρεγοα[ε[ἔί; εο ἱΠ1εΓ/11119 (μεγ[αη], ἆοά Ρεηρείμο 

ασ οἱμείπαία  ηΙαΙεγίΑ: αὖ ἠγγαΠοπαΙέ νεγο ζε- 
ες 4 

---ο Μάο οὐλ «ο 

στ ωμό τμ 

ποσο ο 

ο... 

”-- ----------..- 



ΡΕΕΤΗΟΝΙ5 5ΟΗΟΙΙΑ 
36076, ζμοᾶ ῥώς ρα ΠΕΙ ΠΟ (οπΙ/ΠΡα( ΜΗ, [ρᾶ 

0 

106 υεγ[α, ΠΟΥ 2! ααἐμηέζαπι ῥαῤεαν, ῥήσ- 

Ρηία [αὐαμ{ίς ὄσ' Ρεν ο ῥοτεπεία [1ὁ[βοπιὴ ραν- | 
11έρς, ζεὔΊφε πραγΗ, ἐΡΙάεΙ υέ γαοΗ {ες ἐἷίς [7- 
Ρετιαίείες, αμ ῤηο ΕΠΙΑΠΥΠΗ1 {βίο επ πία φμά- | 
{4ΗΤΕΠΗ5.οΡεγα εία!, ᾖ][ οι 0 μ1δρ Ὁ τ]], άν | 

᾿ ών .Τ. ν 

οεζΗβαία, οί ΤΙΜΗ Τ6ΥΗ [οἱ [{ςος 01.5 1η Ἠαί/ Τά [μ1, 
κά -ς ) / ! , . υ 

εἰἰα1η 4 [1ρΥΕΙΠΗΗΗΗ Ὅσηε Τη ϱοΡΙΜΙοπο ὅ ϱὐ- 
Γεπηραδίοπε: (5 ΡΥορίεΥέΑ εογγΗΡΕΙΟΠέ Πο οὐπο . 

. 1 

ΧἰάΥΗ: απΙγιαΊ1 Το μα ΑΗΗΓΠΠοςὲ [1, οωγη ζοΥ-- | 
Ροἵγ6 α{ῷεγεο ἑαπομαηῇ πιορίςμ]ο Ρετρείμο εγ[α σὲ, ' 
0μοὗ ἐλα «οηΙίΠµο αάςίµ αα «ΟΠΟΥ ΓΗ: φμο- 
6116 ΙΗΥΛΟΥ ΓΑ Πα [ἡ α[οὐ[ 11 παπΙηπο θηἱάξ ΟΠΗ 10 
[Μαριεπαίγα, | ἄὐ ἀπῆπιά ΤάὔπΕη ἠγγαΓοΠάΡΙ [ή 
4[{Εγο απίηαας 6ΕΠΕΥ6 ἀοπα(Η1Η (μοά φμΙάεπη [αρὶ- 
επ{ες 140 μή απέγαωε ταΓἱομα Ἡμηομβαπε) ἠγ]αφί- 
1ᾷ61 υἱ Ργώα η (ή, ἠμοά ὅ {ρ[ηη {οί 412 Ρε | 
ΓΟ/12 πυ(({οαΜ, «αα1, ο/Π{ αεπίᾳ; [ον υἰσεατ,ισ 

ει ο) απίσις ποια ῥς ῥγμ ή υιά- 
{μγ. ᾗία βει ῥοῦήβ. ια ος (9ΥΡοΥ ή ἱηηαρῖμά- 

αἱ, «Ι1ά{1Η γα 1ο 6 οἱ [οἳο ἑαᾖϊ «ΟΥΡΟΥΕ 1 6ΙΤΥ 
ε[[ε εὐπ{οΠάΜΠΕ: Ρεν Γαἶε’υεγο «ορ» ὤμῃ βος ΙΟΥ” 
Γαᾖἱ ϱἠάπάοφμε ΑΙ ΙάΠάΤ1 Πίπηα ή! εορηἰαγὲ, Γοῖο 
2ἱ]ο 1111 {οἱ ο ση, {η υ/6ΥοΟ οοΏ/)ΕΛΗ1 [ριγίημ υζμροο 

οὗ ἐοσηαξίοΠ 3 Μα άαν ἐγηρἠίεατο, 7η 1 εἰία ή} 
| [ργς | | 



---.-----.οο ο 

-----ᾱκἁἰλλκςς--- 

πο αν νο. 

ο... ου... 

-------- 

ο... ο... λα ο... 

Ι1Ν Ὃ ον. ΜΔΑΔΟΕΙΟΑ. 

ἀἰδδς, τω μὴ ον Της ὕλης ὀξηφθαι , σλλλα, τσ. 

3 τμ 

ο 

ναγτίοΥ. του υλζω ἑαοης αν έ (ν ὀδημμένίω, οὐσία) 

αὐἰζιω ἰδίαν ἑαυτῆς ο αν ωω τηγε δωνάμμει ἔ- 
| ὖσαν υφ θεσηκέω, αμερή πε καὶ αὐ]ζιὸ σς ζρις ους 

ζρις Ἀρουθανίοιο, οἷς χο) συγίοη- πω ο (αι εἰ έρ)α Ἅπο- 

νδωσι τν ανν, ὦ ὦγα καχν τοι  ἐφαὤτερδνη χα) 
3/) 

} 
5/1λ 

αυ) της ανά ο δη γλὼς ος χα) δτωθλα», ὦνθι 
ἡ 

χα] αυτά αλωτάτω τς αφ] Αα ντο αλώλε ρου’ 

τον οἲου εἶδὸς οὖσαιν τζὸ ) ψυνέω, (ρματή αείστευ-- 

είναι αλ ελῳ, ὅᾗ ο οχημαιτί έαύ[ῆ 7, σενα τα ουμα ση 

σαὺ κα) αύο. τή η ροεεχά έπαφη ..)) σὶ οοτἳ 6 ασ ο - 
ὧν 5η 3/ ./ 

Έπον αὐἱ ης ας, ἄὝυχον αθ αὖτο » ὃλλ. ο... 

ατα κα] ν, » του έτερῳ τε χα | ψοχᾶς α λόγω εἴ-- 

«εἰ (ὸ δη ψοχῆς Άογίκης εἴδωλον οἱ (οφοι κου} λούσι) 
/ 

Φαντασία τὲ δή κκοσμηηρόμον οἱ αἱώησει, ὅλῳ δὲ 

0 λου ὀραντ τεκοὴ ἀκθυοντ!, 5Ι πάσαν αμθησι αἷοδα- 

ομβνῳ 9 χα] ταις ἄὤλλαις ταις (φοιύτοις  πομθναις νυ- 
ου / ο ΕΑ[ } χ υ ν / 

γης κα. ας πλ] αδυ οι |ής ο. 

πό ζμούτου μαΐος δωμάίέως Φα /ζασίας πζιω. )γυ- 

γζω τὰ λορηκέω όλω τω Γ ωτω αεί ρα | 
(ρα τὴ ολ] 19 3 3 οιουτου θῦν πε ποτε τα) 

ῥωτο) τάώ γόέ α) Ὀρφπυέιω συγγίγὴ έαοῦα/, όλου ολῷ 

στι) τς έμθρύου ζνήκῷ σπνθ λατ Αα σοῳὴγ π 
/ ε/ / ι 

αγ τε, ὑπππλεκομλυν » οτε πιά κια τὺς πιο χα] 

οε 
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αἰωτό ὀυτο σέ γε μλὼ δα μονίας ψωχαξ τη Ἡ μὸρ δὴ 
ΔἩ οὐ πολλα τἩ/ αἰιθοσπίνων αφ, λρναιο) 

περαιό δὲ ὄμχφς εσας αυζαο τε κα) Ἰ Ἀρναμτέρρις ὁ οχή-. 
ρὰσ λξωκλνας, αμίκζου, τῷ τή γε θνητή «6 Φύσιι ο 

δὲ τν αἲ ον πολυ ἐτὶ κ ο αυτω) ος γε δα ίων. 

αρεῄθαις οὐσαι, χρεί-ηοσι χο) ὀχήμασι εηαδα), ζρις 

οὕτω δδὲ μέγέρος ὁρασ]κοις  ωωαµεως ας. 

ὥυτοις σώμα. σόταις δὴ ας. ψοχος τα] δδζαι 

χα οἱ πο πο. ὅτοι μαροι Φαίνοντα] ΕΤ θ9- 

πδρρν λώνδνοι. Ὁ ζρᾷπτον ὅἷω τῆς ἡοχό πγόθκκα, | 

μ0 µολιωηο φησὶ ὤ λογο), μῇ. δὲ βαθιωγς ριπε- 

δὸν ον Ὀωσττδὸν αὐὈ. κοιλοιώ» ουχ ὡς οὐ σΘΕχΣ οζθι- | 

σατον( σώοι 22) ) ὃλλά τίω ἆ ἀγδω αιτν λεπ]οτητα 

ἔμφαρον σπα πεδὸν δὲ αύ Καλν. μὴ βάθωωνν δὲ οπω 

ού | ρακέλόνεται, ητοι μή παχεωνν, πλείογος ὕ- 

λης «ντο «από ογκω Φοροθήκη" παχιώερὂαι δὲ δε ὢ 

ζρμᾷτον τῆς ψοχὴν πγθομα, η «ῶοδε Ὁ θνητὸν σῶμι. 
αυτής ἀγθν Ὀποχλίσει. 

Εςσι ο εἴδωλωῳ ο μεθ] Εὔδωλον η ωχ καλή, ὃν 

ἐχομδν . Ἡ Ἄθλοου ἄλ ορ, ὃ π ἵ’ οχημκαος α
υτής ὁξ- 

μία. λέγά ὅὲε ου ως ές χα | τε) ιτ εἰδωλῳ μεις 

εἰς τν ἀμφιφαῇ λώθνν᾿ 6 αι Ὀποτίλεοθα| ποτετέωῳ | 
χω 5 ὦ ἑαρτῆς σσσοεχες όχημα. 

Μη ὃς ϐ τῆς ὕλης σκφθαλον ] Ύλης σιύθαλον, 

ὦ θνητεν 
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κ. οΚΑλὸ. Μάσ{ςκΑ. 29 
[ὴρέρμ, ο [α πα ΤαΠΙοπεήη βαδεατ.}Ημήηκό Ρούχο 
πἰάο ο ΙΙ αὖ ΑΗ ιάΠ ζ[γετγε . Ποβί[ίο-- 

γε (αή16 ε[[ο, σσ’ ποδιΠογίθη» “οἱ! υερίοµῷ: εὖ' 

ΡγάΙΕΥέΑ Ποη πε οΕΥΙ πα ΓΗ γα εογΓΗΡΕΙΡΙΗΙ Ρο[ίε. ὁγ- 

Ο6ΥΗ/11 ὐϱΓΟ απΙμλά5 {ρε 10016 Ιλ [οησε Ργά- 

[βαπείογεν ε[[ο,ργα[αμεογίῤης ὃ υεβίομ ο ἶν η 

ϱοΥρογΑ 1η: αππρ[ἐμνάὐπο [αμα ῷ αίμα ο] ε- 

τα. Εάν ἆρ απἶη]α ορίηΊοπ6» ΥΕΙΤο φ4ος ΗΕ οἵοᾶ- 

βγίο ΛΤαρί (ΕΜΥ εχργεβί[[ε. Πίαφμε ΠΙοηΕΙ οἵά- 

ομζμνη πε (αεί απίιά ὁΡΙΤΓΜΗΗ πα ΜΙΠΕΟ, πέφηε 

γεια Ρ]απατι {η Ργο[Η πάπα ἀεργίσιά» : (παπῃ εριρε- 
4οη υος4Μ,Ποή 14 ΕΙΡΗΟΙ ΠΟ Πο Ἠ εοη[1εΙ, 6ο 

Ρ5 φμἱρρε ε[ὲ,[οά νὶ [μπισια εἶμο [τας εχἰ]]- 

-ποε πα ἰεείμγ) π6/ ογά[[ε[εογε [α ἲαΣ αεεεβΙοπεά να” 

ΡΙἱογίς για Μετί ἴπ {ρ[α Πποίε. (πα[[μὴα φιῦρρο ᾖευί 

βημ[ πο [ρέγμηε απίγια, [ πα ΠΟΤΙάΙ6 εοηβΗ» 
{η ο ἐς [1 6). 

ΕΠ δε Ππιμίαετο ραῖς) Λζοηιίμα: [ΜΙΑ ΤΙ 

εα1ή απίπιαε ΡαΥΙΕ1., ές 71 ῥΥμία [ε οσ' γαἱδη 
-' 6ΧΡΟΤΟ, ο ύη ῥαγῖε Γαζίοπα[ἱ 6 εοηΗηέἶω, ῃ. Ἴρµμς 

υερίζκ]ο ἀερεπάεη». 12105 1Γασφηε [[ε ας. 

Ραγίοῦ. ἐη [εάε υπάεφμαφιο [μα :πεῷ 6Η υη- 

ϱµα1 αΙγ]άΠΙ «6ροποτε Γή ἔρ[ι» [51 αὐἰνη- 

ζην υερίο η. 

Ἄδοσιις πατετία οΓα[Π[αππεμτα σα) νάιλον 
ος 
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ο αή[οι]1αν ΠΙΟΥΜΑήο «ογρη» αφρε[αειαάρογιαίήγο ης 
ρα, {ρ[η μπαἰρ α[[εἑζρ σον Περ]οζζήη {ΕςΗΙΕΟΥ | 
ΟΤΕ; [εά εὖ γΑ11οηξ ῥαδέα τμ ο Πο) σα 
Άψο 1 ῥας υἷρα ου ΙΓ ΕΡΓΑ πα] ο ϱ0Ἠ/6ΓΗΕ- | 
Γή, 4 4ΠΙΗΤΗ [ογὲ Ρο/11, Ρας, /5ρες ος 
ἔθγα ο7114 2 απΙηῃά ΟΥ/ 411 (ΟΕ. | 

νε εάχετς) «4ΙΙάΥΗ τυἱ εἶίεος οκ. ΜΟΥ Α]; | 
(οΥβούε {6 1 ο ΗΙΦΥ4ΥΗΗ, ῇ Ρέγἰσ1 εγεὸ- 
ϱήγ. [μα ἔρῄμι εξ, [οἱρ/αηη εἶφοεγε ῥΥΣΙΕΥ Πας 
Ρ' «| επρια. 

ΦΙ εχτεῃἀ ετῖς ΙσΠςα Πα Π1ΕΠΤΕΠ). ο) γηδίοιη 
Να ο ίπά ας] ῥιοίάέμ οβης εγοκενής, ἰὰ εξ αά ριή π 
«Ιον. οΥζ[ο ᾗζμα ϱοΓΡΗ Ιηπο- 

Αη ῥΥ [11 1ρΥῇ ϱσ' ΠΠεοί ης, 
Ε (πι ρας (ου) δοἷοῃ ΏοΠΏΗΛΩΜαΥΗ {5 ϱμμ 

ΤΗ2ΠΙΑΠΙΗΥ/άεγῤ, αΡΡαΥΕΥΕ ΙΗ{ΕΥ [αογβεαπάμηι ζ4- 
{μα ϱ/άαη) [ρεξέγα, /ῥεαάεημε Ἱάεκη αἰία ΡΥο- 
αἰρίο[ο[αάα. {-ἶες οπηηίά αἲΓ ογασμ μπι ΓεΥγς Ρτο- 
άήδεχ πΙῥιο,ρος 6]: εχ ΓΕΥΥΕΊΟ {πο ἕτηογία κ ϱου- 
ῥοτε,ἔσ οχ οπσεμΙ{ γρ ῥιμή α[Γεο δη, πα 
ἄ ΤαοηϱαὐΗΠάΘεχογπα!ῇ, σσ. 6 ἱπαπία φάει 
έ[ε[ρεδέχα α[Γεςζμῇ απίη]α {η ἱη1Π]ζ1ο (ἰοπηίπα μή, 
αμ Ωρα μόβεπιιά Ρτα[εγεία, 

ναευσα]ίς τατῖο {Πα άσε) Δαζμγα [με παΤΗ-- 
γα Α{ο [πάς σεηίο [αηέέος, 0» αάῑεσ ὀήηπία 

ή άοΗΛφης 



ΙΝ ΌπΑς, ΜΑΟΙΟΑ. 4ϊ 1 
 Οηον σώοι λγή, χα) ο Ὀακελά ατα! δε πς- | 
Ὅ. εἴκ Κκκώς οκ ηο θωρᾶν, Ἀλλαὰ Φοντή: ὄψντη τρ 
ο) ᾱ σοι σά . λύουτα τί ον τε το) βίῳ ὅπως | κ 
ὑγία]νοι τε ο, τν δωματν, χα] Καλα ρφον εἴη , καὶ ΠΠ 
η ὤλλα, τε) τῇ τής ῴωγ ης μα συμιφωνοι. Ἱ | | 

Μη ὄξωζ της ] Μη ὅὃξ αζηο : τὰω Μο υχό ο η λλα-- | | : 
Αη ο ζΕμαῖος , ἵνα μὸ οἱ οζᾷσα ἐκ πι αὖς | 
9η πζτο, Ὁ Ώ ρά ἴρις Φισικοις Φεσμοις ἑαύζω ἔξα- 
| γαγεν. 
| Εκατείνας πυσὺοι οι ] Εκπείνας τι τον σον θν νοιιώ, | 
| τα ῶ της θυσεθείας ἔ έρ29Υ, ητοι τ{ὺ ά σόῃ ον 6-- | | | 
| το χα) Ὁ  Ογητὸν σώοι (ρσιρ, ὑγνότερον χα]  αὐο ο ι 
| δες τελετῆς ποιήσαις, | ( 
| Ἐκ οἳ Ὄρρα. ών Εἰωθε ος πολλοϊς τ η 
᾿ πελουεβυων Φαῄεαδαι κ τελεία» κιωωδη τν η 
χα ὀιλως Ῥλλοχτα 6 μορφαξ. φάσματα σωοτ δω 
Φνο ὃ Άθίου, ολο το της ση δρ αθται χθλπων, 
δηλαδη σὸ - γεὠδὸις ΤἝδε τα] δητν σμιαζος .Ὁ κ 
δύτῳ συμφυ των παθαν α. λογω, ὕπω οἱ ποὺ πῷ λά- | 
Ὄρυ καλως αωκεκοσμμμδρων, εἴδωλα αν ζμότων πα 
πῆς Ἡ τσ ρου ἡ οχὸς παθάν Φαρομῶρα. α)υπὸ- .) | 
α χα] ολ] Τώτο οὐσ] ἀλοδὲ σημθίνουπα σοτλν. πἡ 
ἴ 

ιἃ 
| μήν Ν, Η Φύσις περ ΠΗ Φύσις ρτοι ο Φετιχὸς ́ Ἄολρο, Γι 

! ο ἐ) ο δο/μρας α αγφοις , χα] ἁπλα)ς πορτα | 
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ος τν ον ἀὐθαγαροῦ ὃ ούτος ααθρεληλυῤότα γεν”. 

σα έ : ἐ, χα] αυτα (ο κακης ὕλης βλήματα, Πτοι | 

ζωτῆς ὕλης ὀζημνᾶνα εἶδη Κκκλο δὲ τέω ὕλέιω Φη ή 

σὶν, οὗ τὴ ασία (πώς) α’ χα εἴη τή οὐσία κ, ης] 

(ά βλασήματα ο ον χει ηἐθλά 1) ὃλλ ὣς ἐαάτ τίωῇ 

οστά, ασίαις πεπαγμένέω οἱ γ Γ ἀγαδοὺ ἐ επ. ἐλκέχιρον, 

κ οῶς ῶ ἐλάχισον αυτής ἀγαδὸν | κακῶ σιμφῖ- 

γοΥ, ο δη βάλει ται σ λσγιω . εἰ χα] ιο αρ ὕληε | 

βλασήκατα χοικὰ της ἐωαέτης δηλαδη Μσίας, πολλώ | 

Κλλου οἱ δα/ονέ » οἱ κα) ὁ “ροῦτον αοτλς κβαός, 

λθήτεςν τα) τε λθγωκῷ τῆς Φύσιως, χα] ον ες τω | 

θ ο Φυσυ αμιίκτο. | 

Αἱ ποια) | Αἱ ποια) Ἴτοιαί κολαο]καὶ δωήμο-- | 

νεό » ἀγκραι πω, αδοσπων εἰσιν ἦποι σόζυεκπ]κα)) 

τα) απαγὰν της Καχίας ἀὖδις , τη ον. ἐγκα(ῳ- 

λίρας | 
Ηγείω ήυχης ] Ηγαίαω τὴς σης ἀρχῖς ὦ ον | 

βώοος᾽ 6 δὲ σα όμματα, πδύτα ομοῦ , ήτοι ςς σα | 

γνωσ]κὰς δειωαϊµείς, αἴω Ελυττατεισον. 

κ Ὀλμηρρπάτηρ] ] Τολμηροπάτης Φυύσιως τέχας] 

σιια. τον αἰθοσπον καλὰ, σον 3 ο... κ εἰ 

σιν αμ τον θολή’ 1 

ΓΠολλαχις ) λέζης μοι) Ί ὁκν τὰ δις λεγάξ ο 

29ο) 
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ΠΟ! η6α 12ρο [ο Ρε ε ῥοήο ῥγο[[ο/ηνή, 

'ας) ε[]ε. Εείρ/α (ἱεγή ΡΥάΝΑ Ἠιατογίά θεγηίηᾳ, 
με[ογσια 01 εΡΕάΜΙ εχ ππάΙογίά,ϱΗΙΗ [πο] ΗΕ. 

γΜά7Η ΡΟΥΓΟ ΠΙαΙΟΤίάΥΗ αβῥείίαε, ποη [μὐβαπείο 
«ἄεο (φμιῖ επἶσι [επί {η αηείά ΡΥά μα, ος σευ- 
7ηΐπα [γμσί [νε ὅ' ῥομα 5) [1 φμού πον[/βίνια {η-- 
{ΕΥ [ βαμείαν εοοςθίμή, ῥαταβίχεᾳµε ου)ΠΙΜΥΗ 
ῥο)ἱ βατγείςερς μὲ: αἴθό βα ης δοηί ῥαοἰζάΜέγα ἆο- 
[08 οἵ ας 112 πα[ϊ αρρεἰ]ατίοπο. οἱ οηίη ἰ "υἱ- 
Εἴο[α λά{εγί, ῥος ε[} εχί Τε [ματς σεγ/ηίπά 
Ῥγοβα {11, ΠηΜ]Γο π]αρὼ «κ]οπες Ὦ[ 1ος] ε[[ε 
οτε Π{ 11, 0ηοά ογαἰπε {οηφε[ίη: εχεε[ειἱογὶρυῖ- 
ῥοίε πα(μΤά γά(]οΠ ῥατΏαρε Ρυκαἰη »65 μαμα 

εοΥΥΗΡΕΙοΠΙ οὐποχίώ ΙγερεηΗΙΧΙ. 
Ρα πα) Εος ε[ υἰεγίσες Ώεγλα, γ ησηπεΡουη- 

Ὢ6., Ῥου ε[ὲ εοβίῥεπε αὐάμεεπώο εος ἆ υἱίο, 7: κα 
π){γ{11ΕΥ1 αεζεμάοηάο. 

Απίηια ρτο{ιηάτας ππρετει) Της απίσια 
οί ή 1ο ῥΥήσιας {η 1 υρπάίσοε, σον ολοι 
ἔος ῥΗΤΙΙΕΥ υηίµεγ[ος, 14 ε[ξ "υἱγμιίες εοσηΕήλ» 

| [ση ευη εγἰςο. 
Τα Ποπιο π]ασβίΠ. Πατ.) ΕΠογίπεηα ΡΥάῇ- 

ο θΕής ΗΤΟ «ΕΙΠΕ υοραξνφος Τε αὖ- 
Ίπη ασ ργεαἰαΙΗΥ. 

»ἱ {αρίᾳς πα ]οαπασ5 {1ο1ς) Ταπφµαηε 



4 3)ΡΙΕΤΗΟΝΙ5 «ΞΟΗοΟΙΙΑ | 
οχ [22ο οἶοίς οἵ 41η ϱἱ 441 ΙΠΙΠΙΑΓΗΥ, { Γαρρ Ι 

οἰχεγῷ ηήρή, 4 6[Ε116 υοεα Μεγ, υἱά εξής η υ- 
δίφμε ζζῴγη, το υἱεἶέςοί Φ 16/3 υοεᾖς. η ή] επ ηα 
αἰωμά {411 νἰάεΡί{ΗΥ Ρίζα οπηη]ά η ίπα, ρου 
ε[ξ ἰσπὴς βΗε ἶ]μο 1 οἳδε [ή [/ἱοη». | 

Νε νοςαμειϊσίππασ. Ώηατυτα ] Λύς ο ε[ιεγὸς | 
1Η ΕΥΙ ]ασίπΟη Παϊηγιὸ, 1) εἰ υἱάε[γορ εκορίαγ Ὁ 
Ρετ/[εκομἑῥίομηπα 2’ υή]ε, οί φοά [12 εοη/ῥο- 
ἑδηυη ῥη ια 0η επ). Λλ]άηη μα { αρρατος | 
0 μ1|αογή ἐπΙβαηΗυτ {ρμή, [μἱγλίλα, ΗΕ [ αμιώ | 
αμα], ος ογεζἱα οΥής ε[[εβαδοία,[εάπο οἱ παρά. 

Υπάΐα; Ππρ]Ιἱαηίπιο | Γήαβοπας ἰσηῷ η 
ΗΡΙ ΣΟΥ [ο ΩΜΟ ΜΗ 4βραγεε, υπάίφμε αὰ το | 
ϱ/431 εγαδο ἵη απίπια [4ρ[{, οαπάλάα, ς αυὶ- 
10 ΤΑ ΧΙΗΕ αἰεπα. | 

Οέπη νὰ οσίς]. ζωη εὔρεκενύ ἀἰμίμῃ ἔσπεηε 
[θα εχρεγΜεήΗ. 44ο Μομεήμ Ρε; ΠΙΗΠάΗΗ ἆο- | 
{Μἱεογέε [ῥ]οπάς[εηγο, ἕτ οα υεπη/λατεφεσάαπα | 
αὐῥ]αμά{οη/ό, οἶμο υοςθίή 4ο. Φα "ο εΥ ΙΑ | 
0 ήαηάαη) Ρα[6ΓοΥΙ Υπο ΓΙοΠΟΡΑ. | | 

Μες ραῖοτηα ] [ἆ ε[ξαπίπια Πο[γς ἐμσὺ ορί- | 
Γεκυποίδε, 14 ε[ῖ [οΥγάγΗΗ Μη1εἱἱἐσΙψΗ]Ης ἠπαρίηος, 
οπγηἡς 1π/ΟΜΗΗ, οἱρο απγηα [γεία, ΓΟΥΗΗΗ ε[[είας | 
ᾖ6ἱ γάΠἱοβοιυό οοηοΙἱα/. | 

Ρειαῖίρείά ᾳἅ Ρροτε[ Ιπιε]]εόα «δρτεῃ.]) 
6 οΦπο[ϱς 



--- κ ωδό λα, «ος 
ες. ΜΕΡΕΝΕΤΗ «(κκ νΑ. εν, ἘτΗΗ; ὁὸ μ 
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λθγιν το αν βώη έαν πολλα χις λεξην μό; ητοι 
Καλέσια, - πὸρίαχη αὐς 6 λεκτον, έμε πώ 

| λαδηὸ οἳ Κοιλάς᾽ σσσὲν δρ ος --- οφθησνταί σοι ή 
| ᾿ πόνο χεραωνοί, πὸρ δηλαδη ας κὸσιν πορταχν 
ἱ εΤΠου. 

Μη φύσεως καλέσ) Μη ζντήση, δεν αὐτοπ]ον 
ἄγαλιιο της φύσεως, δηλαδη τῆς Ἱ' 900, ἅτε Οἷκ. 
τ ὀφβιλμοίς ον 9ο κτὸν᾿ σα δὲ τελουμαλύοις Φαμομᾶμα, 

κεραωνο! χα) ο χα) εἰπ 9ο σύμίολα. όλως ὅς]ν, 

π 9ιῷ τίς Φύσις͵ 
| Πωντοθεν ἁπλαάσωι) Τα τῷ Φαρομδόν (1 κ) 
 πὼ τελέ]έω πυρος ζωία πδρτολω ἐς σἝαστον δηλαδη 
πεῖνον, ο ΜΡχΗ απλάςω, ήτοι ἁπλη, χα) ὁ ποικί- 
| λ) ὃ ήθος. 

Πιίκα, δω θλέψις) Πιία αὖ {) Ἡς αχηματίσν 

| στυρ θνο, κ ῦλου λοόμπον Τον ὥσμον σχιρτηδὸν "| ἡΤΟΙ 
|  σοιω χάθιτ' χα] λέων ι (ρυπου τζιὸ Φωνέωο ἄχουσον, 
| ὡς α ληθεσα την πσθδγνωσιν Φέέρυσαν. 

. Σύμβολα πασθικὸο) Ω πασθικος νους, ο τὴς 
γης δή λάδη ὡσίας (φΈΣεεχην ὁμιουρρος, ον ὧὣπ ταῖς 
ἠωγα]ς αλέασόε χο] (ο συµίολλα.. ἥτοι σι ταν Ἴοη- 
τν εἰδῶ εἰς, 2] ὧν (οιό τν των Μωχη ἑ ἐχοίση 
Ὃ’ έαωτῆ ας! κέκτητα) Άθλοις. 

Μα/θαε ὃ νοητον ) Μαθυυε γοητὸν, ἐπεὶ έζω 

ὡτ σταρ 
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το σὺ ὑπαρχὰ οδ θνέρα δηλαδη. 61 λβ καὶ ορέ- 

απαρνδύαι (αι απο τὸ ὃ ημιουρμοῦ αἱ ν ον 

εἰσίν εἰκόνες , Ὄλλα διωάµει οι | ἶκαινται σό τή ή κω- | 

χη᾿ δεί δὲ σε ἀρεργεία, τω Ἡ γοηπῦ γοώσιῳ µε 

τῖέναι. | 

Εσι δὲ δη τίνοητον | Τον αἰωζῳτωθεον, τε ὃν ἆᾱ-- | 

χρως ονται, Οὐκ ἔσ]ν ὡσαιύτως σι ἀλλοις οηπαῖς οὐ) ; 

λα πό νὰ αθ9, γΤοι ὦ ἆ ὠχροτατῳ κα] έα]ω της | 

ἡμετέρας νοήσεως, | 

Εἰὰν πὐώτα) Απθότα ἐξ ἐνὸς πυρθς, ἤτοι Οτά, ἔσι 
γθ]οιοτα. | 

Γωτα}λῥ ὀξετελεσ) Ο }ρπατηρ ἁπόρτα ὁς - 

ἐτέλεσε, ταὶ γοητα δηλαδή ϱἶ δη (Έωτα 2ρ 691, (| 

Οκτετελεσμένα τὲχα] τέλφα)) χαὺ ῶ μεῦ έαωτον δδ--- 
τέρῳ λῷ παρέδωκεν 3 χν δηλαδὴ χο αγία αυ-. ἳ 

τῶν ὧστε ἕω τί καὶ κ. ὅυτου Φράι Ἡ η 996 

σος ωράδυγμα ἑ έαιὰς τε χα) ας ἄλλης γοητηο ἅ- | 

σίας , χα) ὥυτο οκ, Ἱ αἰωζφτω παζο νό ἴρλν τάὼἌρε- 

σι. ζσῦτον το τον δδτερον που, ος τον Φησὶν όν π- 

αρα τα αδρών. έθνη, οπῦσα, δηλαδη 

χόσπιου πδε σεχ” Τίνα, δημίουροόν .. ζυ- ᾗ 

που ὅὶ Οὔε ετὶ αλωτερω σολ να. | 

Ἱνοάκβναι ἴυγ[ες) [υγ]ας ολ ) νοητα εἴδη καλό; νουί-- | | 

μδρώ τε πας ον ὸ αυτα γοοιώτα κιάκθυώ τε αωρὸς (αὸ 

νοήσεις βελαις αφθε]κτοις ῆτοι αλεκφωνήτοις ἳ χίνησυ ο, : 

ὠσὰ | 
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| (ορπο[ες 4 φμοά ῥ πι εἰ]]οοη (41 ο{άῑ[, οχίΥ4 
| πεηΙεα Γαγα αεἶη ε[ε. (παπή να επἰπη αὖ ορ] 
| ες ἱπιασίπες τἱρὶ γεγητα ἱπεειισιριίηιι [ης {η-- 
ρα ας, ῥοϊθητίᾳ ΓάΠΤΗΤΗ 1 αίγιά {4 [νπη. 

᾿ Όπαγε 5" γεΜε ἴπεεἰἱεζέμα ἰέμι α[οἰ{εεπάα εἱβὶ 
| έτη πουϊεία ε[ῇ, απἰγηόηΗε εοη/εἑζσηάα. 
Γι. Εητεμἡσοί]ε) [ά ο [ηγες εις, μὲ 
΄υηης ροΓεέ{ο ϱ[ξ, πο” ϱοὔ ο” 'ηοάο, Ὁί αἰῑα, οοπεῖ- 
| ῥΙγ, [εά σηεπῷ ᾖογο, 1 ε[ῖ [ιησηἰαγὶ ζ5’ ῥο0/βίήια 
ῥατίε πο[γα (1εἰ]σεητία, 

Ἱ.. Οἶα ασ Υπο ίσο) [ά ο[ί,α ἆεο ΡΥοηΙάΠάΥΗΠΕ. 
ἱ Οπιπία Ρατες ρει{εςετίε) {Ρίο βατεΥ ουιπία 
Γεαἡ, υἱά εἶίεοι ἱπτο[ἐοΙρε]]α σοηεγά (ᾖας επ [1 
΄φ μα [ωηε εχρίαῖα 6 ουηηίῥης [ηὺς πηηιεγής αδ[οἶη - 
τὰ) αἰεογίφηε α [ο [2εοτεσξάα (γαάἰ(ἡυπάε[ι ο μ]ά 
Ἱ αὐ ῥος ἀεμέτηηη ε[], σσ α ἔρ[ιμς αμ! αἰρεγέμρ [ό- 
| [ζαμτία ἱπτο[ἐσιρ]]ὴς οχοπηρίαΥ ϱ[[ιέἴμηι,1ἆ α {ήηΎ1ο 
'1]]ο Ραΐγε ΡΥοβοΓοἱ(Ηγ. Γης αἰεγΗή1 Γ}μήη σεή- 
[ες ΡΥΙΗΗΗΗ ῥάδογ] ο 1/11, 19 44/0ἳ υἱσε[ίσοε ἄρη- 

«κΗ)η ΙΩΗΔ1 αγοβἰεεζζμγη, 41ο αἶίνε πο [ε [ρε- 
Ἱτίοη, ο[[ εχ/[ήηάΠΕ. 

ὀρες]ες αιιᾷ πῃεητε ΡετεΙρίπητς) Ίνγας 
ῥεαες 11 ε[ἱοέζτ[εςπυοςαΜ, φη α ραΐγε οδοἱρίήη!Η, 
| σ.{ρα οπαρίηπε: 65’ αἆ οοπαριεπαἰ ΠΗ/ία οὗ-- 
᾿εμπάα εχ[Ιημίαι εὔ[)ς Ππηιοιῷ. }ίς νεγο ΠΠο- 

ἥ Ι 
ἳ 

ι 

| 

| 
| 
| 
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{491 1ηε[Ι1ρ εμέ, ΠοἨ ΓγαΛ/(ΦΥΕβΙοηΕ ᾗος ογάΕ μή [ 
{ηεεἰ]]σίτ, αμ: ο Υ/Ηή1, [τά Γπριἰοκεγ ῥαδιεῇ αά 1η | 
εεεζδίία. Ό μάγο 5" εοη [ες ἀφδερείις,, {αἱ εξ ἱγη-, 
η0(ἡ, φήοά [η Φε) εαν οφΗ1» {η Πλοί [1. {ου | 

ΓΙ υΜ/ερο [ῥεαεν ἵηποι ή, ΗηΙηηεᾳ, υξ αηίηιά͵ 
άσΗ η αἆ 66 θες {η τε[ἱἐσ {1Η γέ[ροη [γη οΡΗΙΗΕΙ. ; 

Ο αΠοπιοάο πηπάιις] Εκ λεμε Ρεπεορ- Ἡ 
ᾗδηρ [ουγής φή απλεσείηη, ο 014 1η βος αὔγεαὖ 
{ΟΥ αεμέζα Γη1,ή)ΗΗ άΐ γεέζογου ἡπεε]]ὲ-- 
φεπτια (ο ηβοί6ς ΟΗΙΠά8, Φ4ΟΥΗΗΗ ΡΠΙΠΩΡΕΗΙ ζοΠ-- 

ΕΕΗΙΣ αΙΦ6ΥΗΗ ἆ Ραΐγο {}ομύῃ. (ΗήΗ:υεΥο ἀἰώεβος. 
οΥ4ΟΗ 11 γεέίοτες ε[]ε η [εξῆ πε[αοε, εο [ρε-. 
έασυε {ρ[ι ἱηηλογ/α ΠΙάΓοΊ1 α [[εγας. | 

δεΙρίαπα ρατε {αοάυχίτ] δεἰρ/ηη ῥαιεγα) 
γε[ἱᾳ η ου1ηΙδη οΧΕΤΗΡΙΗΤΙ /εοῖ8, αάεο υς πε ἶῃ ἴη-- Ἰ 
τε[[εέζίμα (μὴ Ἰαομίία!ο "υε[ αἴ[εγο α {ο εοῖ-] 

κα ο ΗΠ, ρος 6 Ρτοργίαη! ΓΙ, ἵπε]η[ε- 

τἷ1. ἔηΐμρ αμεξ ἀἰμίηίίαν α οοἰογῷ ΤεβηΣ οχέπριάἩ 
«[ὲ, υἱάεἶῖεοι φφοηᾶ εἶ[ε ἰάεπη ὃσ οἵίης ἠΡημή εῇ, | 
5" εν [εἱρ[εεκίαξ: Ηπιο ηη[ἐργου/οο εοπιμηῖ- 
εαθί(ῷ ε{], ἱεεῖαδ οπηπίύης αἰἰήσατηΥ.ΠοἩ αμθετι {η ᾿ 
μάΐᾳ εἰ έδαρ [ε πεγηίηή ἠρεγΗε, [εὰ [οἷα το ὕπρο[-] 
[βι]µα)ε, σης υς η εοπιγάαἰζΠίοπενα ἐἷῑο ἱποίαι, 
οΊΠΗΙπο πο Ρο. ἳ 

Ραϊει ποπ πετά σα {πμ ε/εὰ οῦ{[εαιη! 
Ιηέαπα(τ]; 



ἐν ΟΚΑΟ. ΜλαΙςΑ. 4ο ην 
ενώ) νοήσιως, ὁ μεζα ταση βκλοιτ' αἲ λένάν, μὲ | 
θιοξοο, 9λλ απλὼς τὰω σθος 8 ον κῶνα, χέση 
ὧξτε δὲ και ὢ βλαις αφθε)οτοις, ηντ α) β6λοιτο ὃ 

' αχινητοίό ὡς τὸ γε Φ)εγεοθα/ οὐ κινήσει ο). χα] λέ- | 
λ4 α)που, ὧό ακίνητα (ὸ ζριαῦτα εἴδη κ) κ διεξοδι- | 

᾿ κὠς , ὡς η ψυχή , τω «ωθὸς (ὁ νούρλνα έχἀ 
-- 

ἡ 

| 
| Φέσυ. 

Ὢ, πῶς χόσκος ἐγϕ ] Τὰ Φςδύχουτο αρ εηρ 

| 

πω 

| εἰδων, απτως ον τε ὸ ρε το) ὁ έρα)ῳ ρ ἀλλά των αδθο 

γαάνοερροό αλοχ]ας χθομᾶ κοιλά, ὦ ὢν Ἓδρυφαίον τν 

τον πατέρα, δούν τερον θόλετω ἐ) κου ̓αχκμπεῖς δὲ 

| α)οχ τας Φασιονα τότο ὢ Άθχωων ἔχήν τὸ τον χόσμιοῦ, δηλονό - η 
πὶ ἀφλαρτον αυτον θήλεται εἰ π 

| Έαυτογο πατήρ ἅρπαφεν) ο ρις πατήρ, ηλ δλωύ | ο] 
| πόρτων ὀξα[ρετο ἐ ἐποίησεν Μο] ο τή ἰδίαι σερ; ὃν- 1 

| νάμμει [ ἦποι τα) κ.) ἑαυτον Δτόῳ θτῷ κλείσείς, ἡ- 
| τὸ! ὀράσας Ὁ ἴδιου πορ, τὰω ἰδία) δὴ Οτότητα, ὢ 2 η] 

ποι παιπω ληητον ο) | ὧὐῦ δι αὐτὸ ὃν : ᾧ αι 1 

| θύτης αν ἄλλων πλρτων «  γρεται ὥτε ὡσὶ ο ο- 

 λως μέζαδοτον τα) ἐ ἑτερῳ ο, κάν αγα πἀτὸ ον σσ η) 
| πόντων. σσον μετέθωκεν, αμ ώ Φονῳ" το οἳ ὁ 6- ης | 

τὰ δκωατῳ Ἡ τ εαγκκάτος . το ἐ ἐς α)τίφασι ή | 

| 

| 

ο ο Φόέω Ἐλανεφόκὰ ] Ου Φοδον ἐμίσδιλὴ ὁ 

αά να | 



6ο. κ ο δη ο να 

πατνρπεθω ο] αχφη ητοι ἔρωτα ὧτε}ὸ ἆ αχρὼά αυτος ι 

ἀγαρος ὠγεσὶ αὐ οικου αῑτίως εἴη σσ η χα] Φο- ἳ 
θιρνἔϱ ἀγαβων δὶ αἱεἰ πᾶσιν α]τίος ὢν, κάν ααπῶ- 

τον πο πὀ των. 
: Δηλοι συ εἶσιν Φ)Λοι τε συχιοὶ νς. σι 

ποζωροάσρα ζρύτοις σπουωδδιό πή καζοσισάμδμοιὲ 

δόξας μάλισα γε μόὸ κά οἱ ;αξέπε Γυλαφθρων χαῇ 

Γλάτωια (οφοὶ, ἐ ἐπεί χο] οείνοις ἔτι γι βίου 

οἷς Φισ στι ἁυτέ ο Πλούπιρχος, πλόυ σευωδὼ καὶ ' 

ο Πλάτωνος φαίνεται. η δὲ σοδι :Ζωρράφρη Παου-. | 

ταρλδη, ώς δικη ο ούται διέλο! ὼ τ]μθυ οθὂτῃ αστών. 

μοίρα, Ὡρμάζωε ἐφισωη" τότον δὲ εἲ) 1 αἱποὺ 

Ἀδγίωη πατέρα καλούμῶνον" τή 6 ἐ 6 τὴ Αοιμαίωο 

Μιθρίω: τὴ μέσι’ καὶ τῶτον ο) αὐ εἰ) 1’ Α σερο) νι | 

λούμνοη ων ὃν λογίων λλ Ὥροα ζω αδόμ- 4 

λήν ὄν γε δη 15] κὺρον -ᾗ-σισ] κλήαδαι ππισιλάσιο». 

έαυτον ἐφεσαχενα Μίρίωῦ δαλονοτί, τὸν μετάγεΩ--] | 

οκέζω, διπλάσιο. οἶνα πθώτως σεωωδον χα] ο 
Γ"λάτωνον ὀβιά ο] αθετον πλντων βασιλέα πδωτ᾽ ] 

ὅσί καὶ οκείνα ἔγεκα πθύτα' χα] Οχάιο αἱ α]τῖον ἀπωτων | 

ὄ καλών δέύτερον ϐ, αξλ τὰ δὐντεςα ὑ τείτο, αἴδι | | 

ία πείτα. ος ἐς αν ζωρφάσρη τε Πλάτων | 

τα ντα δηρήκεσαν, εί φεγτν κδὺ αιὠον δδύτεραν ᾗ | 

ὃν Ἓέρνεωνον δρ ἶδιον ὃ Ἄ πο ίτηνὃ | Τονηή]έω, Ζ9βρασρης 

3 Φησι Γλάπερχον ὅτω παλαιου μα γέλ9γέναι κ] 

πειζφκιθκλίοι ἔτεσι Ἡ τ Τρωϊκών αρεσούτερο) ἱσορέα- ἡ 



ος ΙΑΝ ΟΚΑΟ. ΜΑαςΙΟΑ. 
'. ἠη[απάίτ) ος ε[ξ αὔπογοία. (Αη οἱ {ρε ρη- 
λε ῥοηης [1, η [έως η έἶου ΜεΙΕΥΛά(Ι, υπο 
ΥΕ ΠΊΕΥΙ Ροβ1Η, [ζα ουηηἱῥς «ΟΛ ΗΥΑ [ΟΡΕΥ ῥοπο- 
ΤΗ οσ[6, ο 1490 οἱ ϱ/έδᾗ ΑΙ}. | 
ο Εἶκο Ζογοβγὴς οΥ σα Πγεσμεπεος ϱσ' εἶαγ 
Ἱ οἱγ] οοη[ηαή]ος ορἰπἰοπος Γραμεὲ «ΟΠ ΛΥΥΙΑΥΜΗΕ, [ρᾷ 
᾿ ῥγκΐρμε Ργεβαροτία ὃγ Ἠἱανοµίςὴ; (ἄ ο οφμε]άσνα 
Ἱ1]]ός ο απ Ζογοαβγ] ασ (11 εἷε (ο) /άγορης τε 
| [εγε, ΡΙαηε(ΟΠ/οπά ΓΡ ἱάοπή [επ ίρη μία υἱοείμγ. Κο- 
| [ογ! πα ΡἍ ογοα[1γο Γ ἤμαγερις, Φμοά Υ60 οὔ5 {η 
γία σεηεγα αἲ[ἐγέρηεγίη: ὅ Ρργέσια φά6 ἠ]αγή ῥαγ- 

' 1µε σοπογ ΕοΥοὔΊακεη ΡΥ/εοςΥίΕιομηξ 11 εο 
041671 ογαομίᾳ ῥαϊτὲ υοςί[αμε: υ Εις υσγο {γιά 
6η, αἲηράί λ4 γα, αἶ[εγῶ Π1ΕΣΗὲ οἵα μα 
; πουπίπαητ. Ε! (4ο ΕΙογογιασε οἱ, ϱ 11 Ῥεν[ιος 
. ΟΥκς αἰζίρηη, [εεγέρ[ἰςῦ οοη [Εἱεογήή, αμρ]ίεὂ αι 
'Λάιῤγα φ Ρνοχι αὐ ΠΠογογ]άκο ἱοοῦ οδιύηος. 
(Ομἱῤιᾳ οπιπίπο Ῥἱατοπίσα ία γε[ῥοά ση; οἷα [ηΕ 
οτε γεσε υηἰμετ[ογή, ὅν εἶκε στα ία [η! οἵαι 156, 
-οἵύῃ ῥοπογΗ εή[ᾳ ϱ[}:Γεοίά΄ νεγο αγά ΣΤ ΕΝΟΤΗΝ 
'οἶγεά ΕοΥΓίά ος βατ) ε[ξ. 1 γες αγ Ραγ{ός ἡῃ 0η Ζο- 
Τοα[1γος Ρἰαϊογος ΙΑ μη: {[γ6ιρι: 
Ὅπα .ξ ϱΓΕΥ: [60Η υέγο ΓΕΡογε εαρί:,[ἓά «τεγ-- 
πα ϱ[]: Γεγεία άΕΤΙΗΥΗ ζοΥΥΗΡΕΙοΜί οὐποχία ϱβ. ης 
τή ΕΙ ήαγεβ. Τε αΙΗΥ ΖΓογοά[γό αάεο υείη[)ῇ ε[[ε, 
υ φμΗλφπηΙΙθ,αΠποτΗ δε] Ἰ γοἰσπά απ/εεε[[εγίε, 

κ ο οἱ 



ΑΡΤΙΕΝΤΙςσΟΙΜ ΙΙ 
Ρο] ἹἹ Ενκτιο ο τὸ | 

δΟΥ 41672 οΥ 1/2. 

ΟΚΑΟΥΙΥΜ ΟΗΠΗΑΙΡΑΙΟΥΝΜ, 

ΕΠ ετἶαπα Π]αστο Ἰοςι15 {11115 1Ώ τεσίοπς | 
νηάϊἰσιιε ὃς οΏ)Πίπο Ἰηςίἆα, | 

]άοἷα [116 [ΓηΜΙάεΥα ἀἰςμηίΗτ α ΡΡΗο/ορβίε,σηε | 
εοηρεπίτα φΜΙάΕ/4ΠΙ ΡΥΑ[απΙἱογίδη, αΙα!ηεΗ 1ἱές 
η εγίογα 65’ ἀειεγίογα. Εκεπρίεσγαξίᾳ, 1}εο ή]οης | 
εοηρθπῖία ε[ὲ, ΠηεπΕἱ ἀΠΙγιά ΥάΠοΠ ῥατίσεβς, απ! | 
7η ΤαΓἱοπέργααἰ[ϱ ΙΥΥάΓΙοπαῷ,γγαΠοπα[ πάίη γα, 
Ἰα{μγά «ΟΥΡΗΣ, «5’ εοτρογὶ πιατετία. [4ο μη ἵαημε | 
ἕτ ἔφια σο ἀεί η1εης ε[ἔ,ηπεπῷ απίιά γαἱοηαἰός, απή- 
σα αΓΙοπαίμ γγαιίοπα[ῷ, ἠΥγαΠΙομα Πάίμγα, πά- | 
Τι ΟΥΡΗΑ, ΕΟΥΡΟΥΡ ΊπΑΤεΓΙά. ΕΙο ΑΓΙ ΥΜΙοπά-- 
ου «ή υοζαῖ (ρα αἱ ον] απίηιά 
γαξίοπα ἰῷ [ΥΙΜΙάΟΥΗΗ, εο φμοά ῥμὶς ἐ]]α οοηα! 4 ο 
/έα (οπάΙΠίοηε {π[εγἱογί: α1ῑᾷηε [1Η ἱάςγο βατίεήΗ | 

ο σΙΥΙΡ Μάη ἐ[]ειη γερίοπε νπαίφλαφμε εο[(μ γατα. 
0ο [1ς1{εα: απἰπιᾶ γα[ίοπῷ εχρεγίεπα, μα ἴπα «] 
ΦΙΠΕΝΙ 4/1 Υ4Γ10Ί0 ῥγααἶία γέεγε, ο ΤΠΕ 

αἰμο η {η ῥάς ου] ΓΙΟΥ ῶε[1γΑΙΑΥΗ, οΥΤΙοΝ” | 
ανα Ιου | 



| . ο Σ 
ΤΟΥ Σοφοτα: 
| ο Γ ΨΕΑ ΑΟ ΡΕ. ῃ 
ἡ { 9 } 1 | | 

ηγησις εἰς ζω αὐτα ΜΗ 

λογία. 1. 

ΧΑΛΔΑΙΚΟΝ ΑΟΓΙΟΝ. ΠΠ. 

Εσι χο) εἰδώόλω µθλς εἰς τόπον άμφι- 
φάοήα. 

Είδωλα, λέγεται ωροὶ σρις Φιλοσόφοις, ζ συμφυὴ 
νλυ αρείήοσν έλα οια δὲ Οχείνων τὸ]χόροντα ἥ | η, 

| συµφυής ο γοῖς στα) ιῷ κά] Ίο) νῷ η η λογω νοχΗ χα] πα 
| τή λογο ςἡυχῇ κ ἆλοροε, «η τῇ ἀλόγω ἡ Φυύσις, χα] πα 
τή Φύσει ὃ σώμεαι, καὶ το) σώμιατὶ ἡ ή ὀλἠ. Εἰδωλον η ή, 

 πῦ κδν ος, ο τὰ δειδ,η ο αὐ | νυχρ' τη δὲ λο- μι. 

 εκης ψοχσς, Ἡ η ὤλορρο" της δὲαλόλου, ἡ Φυσι᾽ τς | | 

|. ἈΦυύσως, Ό σώμα τό ὃ σώματος, ἡ ὕλν. Ειὼ δὲ ο | πι | 

Χδρδαρον λογο), εἰδωλον Φι, τὰ ἆλοορι Ψιχέω ή, 

της Ἄθγικης, σύμφυής 2ν αὐτὴ 9 τα) αἱ θορπω, : χα) 1 

χείρων οκείνης, κα] Φησν ὁτί 15 εἰδώλῳ μεθ ὅσ]ν εἷ | | | 

Τόπο αμϕιφαοντα΄ ζυτέσφ,ὴ ἄλ9η9ς ψοχλή ητιό ὄδ]ν εἷ-- 1 

| δωλον ὁ λσγενης ψυχῦς, λα ρθόσα δι Ἄέετμ «α το) ἤ η, ͵ 

| βίῳ)α)άσιν εἰς τν Απρ σελέώδω τοπον πο Ἕδοιλ λισι ΙΙ 
| ὴ 



σ4 Ρ5ΕΙΙΙ 5ΟΗΟΙΙΑ : 
τὸ αἱ 9ρρπου ζωης καὶ κποχληρούτα, εἷς τὸν αμφι- η 
φαη Ὀυτέσιν αμιφοτέρω»εν Άαμποντα . χα) ολο λαμοπή, | 
ὁ δω γὸ αἱ πρὸ σελέιύζιω τόπος ν αμφικνέφης ὅσι.ἴουτε- | 
σΊν αμιφοτέρωδον σχό]άνος. ο δὲ σελέερίακος. ἑτεροφαὴς, | 
ἤ ἑτεροκφεφής ' υτες τα) ἡμέσει αθκλάμπων, τα) | 
δὲ ημέσει σχθτοις μεσὸς. κν) γὸ χα] αυτή ἡ σελέων, ὃι- | 
αὐτη 69], σα) κδὺ ἡμείσει Κερ πεφωτίσιιένη, χαὶ πα) | 
η είσει αφωτίσος. ο αρ σελζιωζιυ τόπος αμφιφαής 1 
Ἐσιν, ἥτοι δί9λου πεφωτίσιχένος. λέγὰ όδυ Ὁ λόγ(ον ,ὅη 
εί μΚΟΥΟΥ3 λογίκή ψυχή Ἀποκληροῦται εἰς τὸν 1 ορ σε- 
λδιώζω τόπον τὸν ἀμφιφαῃ, Ὀλλα μεθάς ἔοι κ] τε) εἰ- 
δώλῳ αυτῆσ,ῆτοι τή ἆλθγω ψυχη ποκληρωθέωᾷαι εἰς 
τον αιφιφαῇ τοπον, ὁτὴμ διαυγής χα] καθαιοι ὀξέλθη 
ας (θρκαΐς.. ομδὺ 7ὸ Ελλάωικὸς λθηος αθαθνατον τἰθείς οὐ τὰὸ ὀξμρον τῷ αἱθοέπου «οί, µάιρι 
πὸ σελζιώζιω σσ χείων αυ]κου α)ώγει. Ὁ δὲ Χδηδα/χον λ4- 
γέουκαθα|ϱ9ν αὐ]δω |) οµόφρονα, τῇ λογοῃ ψυχή ποι- 
εν, εἰς τον ἐπέχείνα, της σελόιωης τὸν ἀμθβιφαη (ο - 
Τόω Ὀποκα ισα. χα] {α αλ Ἀδηδα]ων δόγκκατα, 
ζιαδτα" οἱ ὃ τῆς θἸσεζείας ὑφηγητα) χιτ Ἀβισίαιι- 
κῶν δὸκιατων αν σσοφήται χα] κἠρυχες ; οὐδαμὀς τέιὼ 
ὀῥοηον ψοχόῳ αάροισῳ , Ὀλλὰ, «νήὸ διαββη 

| οθλζουται. 



ΙΝ ΟΚΛοΟ. ΟΗΒΑΙΡΑΙΟΑ. 
ἵο υἱ λα ῥΗηιάπα ᾖΗΙΤο αἆ γεσίοηξ (μα [αργα ἵμπαηι 
[ε τουίγε, εἰφν Γογὲς αβἰσμαγἱ {ο υπά{φ {μήΙήπο- 

| {πηρα ε[ὲ οἴγοήη εἶγεα 5" οὔηΗ{ εχ ῥαγίο [ἱοπάοτε 
Ἱ ΓἱςεΗΤΟΥΙ.ΠΑΠΙ ΦΗἱ ΓΑδί6Υ {μπαήε [σος ον πάίημε 

ο ο... οι... οι ιο ---- σι σ--π----- 

ἐοποῦγίοο[η» ε[ᾷ, ὃ αἰγοί οτε εαἰΙσύπε[εριη». ἱμπά- 
Τὰ «υΕΥΟ αἰτευπα ία [μεἰά» 2’ οϱ/ῶµγης ε[}, ῥος ε[ 
πα ἐχ ῥάΤΙε ΜΗΥΙ6 εἰαγμε,εκ αἰ[εγα Τεπεγή οβρ]ε 

το: (μἔαάγλο(ν εἰἰα ἔρ[α ἵμπα ππεαία οχ ῥατίε ἠ]μ- 
η Ιπαἰα ο, σεχ Π1εοία οδίεπεδγαία. [.ουμς υετο 1[[ο 
ρρτα {μπα γημυ γη; [μοῖά ο Ε[ξ, [ὴε οὔ)η{ χΡαΥ{ε 
οοἷῖν [γα ί». ΙΙ: ασ) ογ4 οΗ, Το [01411 απῖ1ς 
γάΡἱοπε γα ἀἰτα [ρε Ιμπατεη ἐ]ά γεσίοπεγ! υπάί, 
ἰωηύπο[ατη ε[[ε [πα [εά εεἰᾳ ]]ιρο ἠπασ]ηἔ αἱ 
πιά ῥΥΜΙΑΊΗ βας |οΥ{6 ἀοία[ά , ους ἴη γεΡΙοηΕ ουηΗ! ϱΧ 
Ρατιε ἐμοάα γι «[ἱ/ζ4{ΗΥ, πποήο [ΡΙεμαϊήα 65’ ΡηΥα 
Ε«ΟΥΡΟΥε εχἰεγίὲ. σΥοΥµΤΣ [10 μἱάεπι ἀοεἰγίπα ἵγ-- 
Τα ἱοπ 6 ού 111 [ας {ΓΟΥζ1ή5 Π6[ 67) : 

ΕΤΊΦΜε υ[0 με αά οἰοπεηίά 1) μπα [ία οχΙοἰΗ5. 
αἲ (βαἰζσίῶή1 ογαιἶμη εχρἰαίανα ἴλαγη (7’ ΜΗ 

ΤαΓἱοπή γατΕίΡε απίηιά 4ἨΗΙΟς εο/ρίγαἨ{ΕΙΗ 1η Τ- 

σἱοπεῦη ῥᾶς σα υ[έγα ἵμπαγη ο[ῖ, υπ ἶφε Ιμοἰά αι 
ση ΕΡΙΣ. ιηηε ᾗος η μάε1η [11 [αίμία «, ρα- 

Οἱ οΥΗ2. } ἱείαΙής ὐέγο ἀοζέογος ὃν (.Ρη/βΙαπογΗ 11 
«ος ηιά ΗΕ ΙΠΤΕΥΡΥΕΙΕΣ ἄε ΡΥΕΕΟΠΕΣ ΠΗ[4 ΜΑ ἰοεοΥμή! 

ἔγια!] αηΙπιάηι αἂ [ερεγίογα εμεμπε, [εά αρετῖε 
ἆ 1) 



«6 ΦΡ5ΕΙΙΙ 5ΟΗΟΙΙΑ 
ἐπιεγίμέ οὐποχίαγι ε[[ε ΡΥΟΡΙΕΙΗΥ. ῥάῤοΠΙ«Η{ϱΗΗ 
Ρ/ο απίγια ὄγμῖα αγ ὃν εμρἰἀἰέαιοη σεπογαΠΙομς 
αβρει1Υ/ζΕΙΗ. «41 ΗΕ ἰ]ά επαγγΑΠάΐο γαι (γερα- 
γί Λ/ [οι 1 οΥάΓἱο/6 06 αηηαά. 

Ίδε νείο Πιαϊετίᾳ ἔεςεβ {Π ριααἱρ]τίο το-. 
Ππαμα». 

Λ4{αιεγία [εεες αρρεῖ]αι ου εμίμηη Ῥοηη η] εούρι» ε 
Φ/αΓΓΜΟΥ Θἰεππε {ή εο/ΗΡο ΓΗ: ϱν' Μ4Φ ΜΑΗ ἆο-- 
οεπᾷο ἕγ εχῇογίάηάἱο αἰ(οἱρμμηη αἰ]οφίταγ: Λ/οῃ 
Γοἶμηη απίγιαἍ2 ΓμαΤη 4 «θμήῃ εἶεμα., 0. υΕυ]μς 
ΣΙ Γρεγοῖ ε[]ος, [εὰ ᾖ με Ροιοβ,ηο ο μἰ- 
ἄεγα {ρ/ η ϱΟΓΡη5 Μο απ έδηρ ος, 0μοάφηο ΠΙά[ο- 
τὰς [ες ϱ[ γε]ομία ὅ περἰεδέα, ἕτ πιαἰογίά ἱμο]ογῇ, 
7η {6ΥΓΕ[1Υ{ ΠηΗ 4ο γεἰίπη με. Ργαοἱρηίμηη πάπηφηε 
Πογη]ηάξ οΥάΟΗ{Ηγ1 {οςΗ31 ΡΗΠΟ η εΓίΟΥΕΠΗ. 4 εα]ο 

' ΕΠΗ ΜάηᾷΗαη [οεο ε][ο ΠάΙήγά Πο/γα ης ῥεαεῖ-- 
ΡΙΑΙΜΥ. ἄ ΟΠΕ! Σσίην, υἳ ὃς {ρ[Ηήη «0ΥΡΗΑ, φμοἆ 
ΡεΥ πα Πεγία [οεοξ ἱπημίε, ἴρΠε ἀἱμίπο αὐραης 
ὅ εχρΗ γε”, μὲ ἱεεοΥ[ἱοσ 11 ἰη ίβεγα εἶομε- 
72Η5, 14 4 άξο ϱΟµ (γα αΓ6ΥΗΥΙΗ [ουηη Πά)εγίος 
ὅ εογρογή εκρετίοη ; υε] «ΟΥΡΟΥ6ΗΥΗ 631 Φμἱάε]η, 
/εα αιβεγύα , εί ορ[ε[ζοε, Φ16/1 ϱΟΠ/ ΕΜ πε 
Εἶἰω Τβε[Ρίγες σσ" πιεβε Γποςῦ, αὐ ῥας ου 
{η [οησε αἰ/ῆηίογΕΥΣ ϱοηΕἱοηεΙ Γή ]α] , ι το] 
{ή (πλοη1ο, (4ο πεπηρε {β/οΥΗΥΗ ϱΟΥΡΟΥΕ, 1η ῥτατκριᾷ 

ο ος ! ο σος 



ΙΝ ΟΚΑ0. ΟΗΑΥΡΛΙΟΑ. 57 
ὀθκζονται. ἆλοοργὃ ̓ Ψυχὰω τίγτα|, Το θυμον χα] τζιὼ 

Ἐπῤυμίω, τόιω ὀρερρκῶυέω ολυέσιως. οὕτω ορ 9 

Μιατιάς ας ον ῶ σοι ἐψυχῆς λδγω μι 

ΜΗ δὲ ὁ τὴς ὕλης σε ύθαιλον κρημνῷ. κα” 

ιλείνης, 
Ύλης σκωθδνον Φποῖ ὦ λθγίον, ὁ πς ακθςπου 

σώμα Ὁ 0. πποσσέρων ϱοιχείών συγκείκδνον ο ὡς- 

ο «θΙδασκδρίας λδγῳ χα) ππραμνέσεως Φησι ας 

τον διδωνσχόμλυου ο μ ) μόνον τέω ψυχέώ σου σσθὸς 

τον 2ε0ν μοτεώθισον σα) τῆς βιωτ]κῆς σο]χύσεωο" αρ” 

τέραν ποίησον, ὃλλ εἰ  δκματον, μηδὲ ἄὐο ὃ σώμα: ὃ-- 

δρ ή Ἰμφίεσαι Χα δν σχύθα.λον 6ο] τὴ τής ὕλης ; τουτέσ] 

ο ῥγματή α αγβιμμένο' καὶ Καζωπεφορηνιβρον, χα] 

ὕλην πα Ρο, ς τὸν στ ίγάον καζαλείπη» κὁσιιο). σης 

 μνον 93 τ ιό] τόπον ὀνομίζὴ ὦ λογιον.ὡσσδρ ... 

μετεωρου τόπου τὸ Ψρωῶ, ή Φυσις δν ὠ ίς- 

κρημηίζεται παραμή ὁδωιἵ ὕρ ὁὶ αὐς ὁ σιομιομό δρ Φησιν 

ὕλης σιύβὰλον,πυθλ θείῳ οκ δα πὴμήσωμλν,, ἢ πολε- 

πήναντες εἰς α] εροι κουφίσωνὰν,ῆ µετεβλο ὠκμδω ο ο 
θες εἰς τὸπον αὖλον ) ασωμκα τον «σωμκατοὶ μλύ, ο) ι- 

θιο) 3η ρα), ὅ δή τετύχηκεν ὅτε Θεσθίτης Ηλίας, 

κ) ΕΣ ζρύτου Ενώνν, μέζατελώτες Όπο ὃ ο ζωνο, 

| καὶ εἰς 9Φοτέρων λῆξιν οὐπεκαθισαντες , χα) μμδὲ ο) 
ν φ 3/ Ἅ] ια ο 

πὴς ὕλης σκύθδλον ; τοι ὢ έαυτ]ν σωμα. , κρημ/ῷ 

4 



σ8 ΡΦ ΕΙ], 1 ΣΟΗΟΤΙΑ 
καζαλιπόντες, χρημνὸς δὲ ον ώναδρ εἰ εἰρήκαμο, ο δί- 
γάος τόπος, το δὲ τοᾶτον δόγμα 6 και πω μαισο) ἔ6ι κ. κ) 

Ἰναῤφυές, Ἅλλ οἕχ ρα το ἡμετέρῳ βωλήματή Ά πλ. | 

πλῤη κάτα σμαῦ .- ἡ «Ὥσδοτον στερον ποπον 
ύτων μεζφρασις μόνης ἡ τη λείας ἤρτηται Ὁ ως” 
μα χιπ, Της τα) Ἀποβρητῳ πυρλ τίώ ὑλέο ος 

αφ πδρωσης ἃ (μμαῖοο κο) τό ἐμςΘΙ)ὴ κα] γεώδη Φυ- 
2 / .ο / / δι / σινοχήκα τή πυθλνῳ µετεωθιζᾳσηο εἰ Μ69ΟΥ. 

Μὴ οδαξης, ἵνα μὴ ἐξήῃ άσε π. 

Τοτο ὁ Άθγιον 9 Πλωήνος ον ϱρ ὦξὶ σᾷἙλ ἆλθ]ου όξα- | 

ονωγῇο ήηση, Ἑς] 9 9λθος παραφεσις κ πορφυήςτεὸ 
ὑόηφανον. φησι 22 μδεν 1 αἰκὸζρπον πολη λιω 

τεύεοδαι αδε τίωὼ ) ὀἶξα γωγἀο τὴ τής ψχῆν, μδὲ λης | 
πζψ- πως α) ) ἀδέλοοι Ἔ (ρμαῖοε Ἄλλα πτυ). Φισν λὸ- | 

γω της οφλύσιως ο Ὀιχωρθ. αύς γὸ ῶ ἀμμέθίμλον 

εἰ τινώ οὰ τῆς τό ὃς (ορια ος λύσεως , ση τῆς ο]όνδω | 

ὀξαγωγηςτήσφυχδο, μεζαν τν τον γοιω Ὅστο Τ ἠν κρήῆο- | 

νῶν ) απα.ολὴ αεί τω (διαύτάω Φερντίδα, ἔ- 

ον (οι σε κεβαίροται τελέωτατα η ωχ. ἀρολουμέ- 
νοἰό οἵχκυ η σεχ Τζο αλλήνσν, έωὺ Τζιυικαῦτα ο Οτυ- | 

γάτος αβαλόται . οσα ἐλά ερ πλνταπασυ ἔξὰ- | 

ση νωχὴ Ἅλλ ἔχουσα η τῆς  έμπαλεσεραο ζωής. πα- 

σος 2ὸ ορέζρταιο ͵ Ἀδηδαίας ὃ ΦεἹ(Ψ τν τν 9α- 
νάτου 1 αἲ,9ρφπον. δὲ 2 Φησι μΗδωος ἑτέρου Φρο)- 

πσψν, 



ΤΝ οςκΑβς 6ΠΑΙΟΑΙςΟΑ, “9 

σος πηΙπο ἆοἱέμτο. ἴΕ[ὲ αέη ΡΥΦΥΗΡΙΗΑ ἶουμς, 
Μοπιάάπ]οάμΠ ἀἰκίγαιο , Τερίο 1εΥγε(γή. ς ῑσμε 

ρου οσή]ά ᾖἱορε {αητΙγαδ1]ο [ο ὁ οχεε[ἰεης,ποή τ-- 

γ1ΟΗ ἱη Πο[ίγα υο[μ]αΜε [ία εξ εοτροΡῷ ἰμ]μγαιῖο ζσ’ 

πα αἰμίπίογεα {ος1Η ἐγαη/]ά(1ο, [εά Ρεπάς: Το Εοῖα 

ο αἰΙηά σἵαξία, υῖ ῥας ἴπε[αρίή 1616 (ρΥβοΤ” ππά- 

ΕοΥΙάΙΗ ΧΙ ΥΕ, ὅ ῥίάσγαΡαΛ{6Π3 ΤΕΥΥΕΠΑΜΙΦ4έ Π4-- 

ΕΜΥάΠ1 ἰση6ο ερ] [ο {η οκίη11 επ εραν.. 

Ἶς οχίσᾳς απίπια”α ., Πες ἵπ εχεμπἆάο Πᾶ- 
εηςα]ίαυ]ἆ Ρίο Γε(μΥ. 

ος ουμ [ή γέΓεΥΕ εΓἰάΠΙΓ [0115 1Η ιῤγο ἆρα- 

πήιά γα Πομα(ἡ εαν όδίοπε. 1 αμτεηι ἱπ[ισηὴ ὅ 
πα ς1 ΙΟΥ1ΕΗΗ οχῥογια (1ο : ῥουη{η ΙΗΙΥ ΜΗ ΠΙΡ1{ 

σα, πιοἰἱηάμή1 ε[[ε ας απίγια ε μέ1ἱοπε,πέ- 

(με (1[ῥίοΙεπ μη 44ο ῥαξῖο ἔ]]α 6 εΟΥΡΟΥΕ εσγεάἰα- 

Γη: [ζά περοιή πα(ηταἰί ο (ο) κ Ποπ” γαοπ{ ΡεΥ- 

11Ο. αἨχίεῖάς επἰγα 65’ [ο[ἱἱο( ο ἄξ «οὖβο- 

τὸ [οὐμείοπο, ὅ απίγπα 6χ 1]ἱο ου ἐΠ1ο116. ΟΤΕ 6 

1οΠΙΟΥΙΡ: σος μαΕἱομίρηρ αμοςαῦ, ἕγ οΤῷ εἰμ /[10- 

"αἱ οεσραξ, υπᾶς ῥειΓεέτε απίπα ΡΗΥζαΥ{ ΘΦΗΗ. 

ο) ϱ1111 Γή ΙΟΥ: Ποδή «μεπίατ, 4/44 αγ αε 

Τε[ο/μ[ίοηο αἲ[ΓγΙησΗΠΗΥ, απΙγπά Ίο. θΧΗΕ ΡΥΟΥ/6 

[δεγα, [ο γεείηἔς αἰζημίά ἄθ υἱ{ά α[[εέδλης πηρ[]- 

οαίά. α[εζει επι αε[ιπιῖ (αἱ βούημή αε 

'πογες [ο] Ε,μ[ἱέμο οπἶσ αἰτεγίμ» γεἱ εΗΤάΤΗ 

ή ον μαν..... άμΜΙΜΩΝ « ο ο μα μμ. ο ιά, 
σον ῳ 

η] |ὰ 



όο ῬδΕΙ ΤΙ ΞΟΗΟΙΙΑ | 
ῥαδεήση ε[[ευμ]ε 01431 Ργ[]απΗΙΟΥΗΗΗ Πμηήπα -Ὁ 
ΕΙΟΛΗ 1. ΠΟΕΓΗΥΗ Πέημε ἆε ϱ8 απο μη [οἱ εεο- 
σάπάμγη, [οὗ υβί τε {ροή απσεἰῷ 5 μὴ ῥο- | 
Γ6η{1]5 1051 αἰείογα οχΙοΙΙΕΜΗΙΡΙς Ρε ἍΗΓΕΥός, οσα η-- 
δη, (ή) Τη ϱΟΥΡΟΥΕ 11, αἱσαὴη 6ο" ἵη ἀπίγηα, ο] 
Εἱ0ά! ἔπΥΗΕΠΙΗ οὐγη ἐ]ὴαβεφ Μο υἰΙή πεδοιίο-ᾖ 
ΤΗΥ ο Ὁό ΥΗΕΠΗΙΣ ασ]/αΠἱοηΙῥης υος {ΕΠΑ Εμ 
Γρ μεπά μη εἶε. . ΔοπημΙ] [περ]ίοη; ογα μη} 
ἐχβο[ΜοΥΜΗ. πο εἀιισας οβΙγη ἱηφΗίμηΜ, Ώο οχεαῖ | 
αἰἰαπὶὰ Βαδεις : 1 ε[ἔ,πε {εαπ{ε ΥΙΟΥ πα μας Ι 
ΕΥ ΜΗ ΤΗ ἠπτεγίγια» , Πἱοεί ΡβΙ]ο[ορβία Το ομηηὲ ᾗ 
[11ο πμ μεγῶ. ΠΟΠ ΜηΙ επἰγα ο ηπίδης Μεγ ή 
«(οἱ ανη ἰν[)γαμΙοπεηΣ 4 ερίη» εε. υπάε κει απὶ-- 
(14 6(ΟΊΥΡΟΓΕ υἶά {τα δχ[ΠογίΕ, οχΙδΙΓ ΓΑ ΝΙΕΗ υί(μ 
Ημ ϱογ/ΗΡΡίοπε φΜοάαηηηπού]ο Ἰη[εξία. δἱ ομῖηε | 

10 ῥοὔλίπος η ᾖος «ΟΥΡΟΥΕ ἔαπφ μαμα {η ομ[/οαία | 
[άΜἱοἨο εοἰ]οςατί Γη, ϱΜεΥά4ΥΤοὔ Μη! [πε Ρα) 
{ο ρας [οπτεεία ἡμῖν αεεερῖα ἵη αγεαπἠε [6Υ/ΊΟ-. 
προ 4χεγάΜ,ΠΕΠΊΟ οογ{6 [ῥ11ΟΥΓΕ 1 |/ένχε ἀεδει, 
«Τε ήά 94 «ερ. ΠΠΟΥΙΟΠάΙ Πο ο 
«4ἴῆμε βαε ΕχΡο[Ηἱο ΥΕΙΙΟΥ ο ῥΡ/ίογε, σσ, ρτήἱά- 
πα 4οέ[γίπα ΡΥΟΥ/45 εΟπΡΥΜΑ. ] 

ΑΠΙΠΙΟ το πο {αυ ἡἱσίας ΙΠΠΙΕΠΙΑ ἴειτα 
{ραιία: 

| 
| 

Ἆίοι 



Ιν οκλο, οἨΑιΌαίσα.΄ σι Γι 
| π(φ ἡ τν κρφῆονων ἐλλάμνκων μαλλονί) μηδὲ αξε | 

πουτων Φροντίζ. ἐν ὃλλ ἀφφχότα ἑαυτὸν τοῖς αἰα)ούσοής 

ημας ς αγ/ελικσὴ ή ή θοτέῇ αμ δλωάμεσι 3 υπ) {ῷ τὰ σω- 

μα» αὐσαντα αἰθητήθια., εἰπεῖν δε χα) (α τῆς ὧνυ- οι 
χε, πολυ σπα γκογήτως ὁ) α)ενοήτως ἔπεοσαι πα) πι 

| κοιλοιοτὶ Οτώ. | 

| Τνες 3 ἁπλάσερον ὀξηγήσαντο ὦ λόγιον, μὴ ὁξ- 

αζγς γὸ φησι, ἵνα, μα οξύ ἐλουσέ τι ὄντεσι μή ώς» 

ἵ ομέλής σαιωτὸν ὅ Φισικοὸ ωάτου, κάν πλου σεφι-- 

λοσόφηκα». ἅπω }ὸ τῆς τελεοτάτης καλαβρσιως! ετυ 

ὄλον χο | αφ] κδνη η γοχη φ ὅ σωμαζος «λ]ο οἳ όν |. 

| αὐτης «ξαγωγηςε ἔλουσα τί τη Φμηποφδούς τρ έξάσυ. ή ή ἵ 

ή 3 χα) ὦ ὡς ο Φερυςς ἃ ματι ἐ ἐσμμέν οἱ ;αἲκθςσ- ή 

ο ποι , ὡς δν δή χα) Πλάτων ερηκει ο» Ὀποβῥητοι λθηοι6 

αλωδεν. το δόξα μεικολνκώς, Ἀλλ 5 δφέαυτον μπὸ- 

| κΊδναι τα ἤ πρ αλά |κζω ο Όιὸς Ἐπαππεμνῃ- χα) χρείτ- 

των η ὀζήγησηε αὗτη της σβρτέθκε, κ] το) Χθισια- 
πικῶ λόγω σωμθαῤχσα.. 

Μη τα Τελώρλα μέτρα λα[ης νπ
ὸ σὺν ἡ 

Φρένα βάλλου" 
λα. 



|. 
4 

62 ῬςΡΙΙ1 ΣΟΗΟΙΤΑ ι 
μμ οὐ 3 αληθείς Φυτὸν έν! Ἰ χθον (Φροίσαις 
η Μησδὲ μέτρν μέτρα ἡλί καβόνας περα 
| Αἴδῳ θκλῇ Φέρεται Τατρορήχ ένεκέν (ου. 

Μήνης ῥονῶν ἑ έασον" αεὶ νέχάέ ος αὐάρυης. 
Ασέρχον σθοπόρυμα σέθεν χαίθαν οὐχ ἐ-- 

λοχεύθὴ. | 

Αἱδρι(Θ” ὀρνίδων παρσὺς πλατὺς, οὗ ποτ | 
οἀληθής, | 

Καὶ θισιῶν αολάκχνων Ὅμα]: τσ ᾱ- 

θύρματα ταύτα, | 
/ νω κ.) Εμποβοος ἀπούτης οπθα)µώτα. Φῶῦγέσυ | 

ταῦτα, | 

Μέλλων ὀὐσεξίης | ἱερν Φλάδίον αλοίγήν, 

Ενο» Ἀρετὴ σοζρία, τε ὃ θννομίη σϊυαοὐ)). 

ΑπαγἡἩ κ | ς ο νδυον ο ος πασης Ἑλλη- 

γΙχης οφία, 9 μόνω ος όκολλώ οἱ ἔται πα) λκῳ. Μη σα 

πελώθια 22 πάς μέγα γῆ γῆς αὁ σσσο σην Φρένα βλ ν 
}ὸ ὀληλείης Φυτον ον] [α9ουή οῴέ μὴ: 9 αμοάλα με- | 
τα ἡ γῆ γπ6 πολυ Ώρα} ο τὴ π ση ᾗ Φρεν,ὡςνρ οἱ χκωγρᾶ- | 

φοι πο[έσι καπεμέριὸ θωτες Τ νὰ. ασέρμιιοὸ αληλείας 

ούχ ἔσιν ο) γή. Μηδὲ μένά μέβονη ηλίκ χφωόνας σζεευα." 

«ρθίσας 



ΙΝ ΟΚΑ0. ΟΗΒΑΙΡΑΙΟΑ. 6 
Άι ε[ὲ εΏίπα γοττατίς Ρἷαητα Ίῃ {ειτα. 

Νεαιο παετίτο Πιοπ{ΕΓαΠα (οἷἱ5 «αποΠ]- 
Όιις εο]]εάλίς: 

5επἠρίτειπο ραιτῖ εοΏ(]ίο ἔειτς, πο 
ες σαι{α. 

Εεἰίπαιε Ίάπα {πιρεταπη :Ρρείρεταο σἩζ- 
ει γίπεςε[Πτατίς. 

ΑΠιοτῇ ῥειτ{ής ειπα ρτατία Πο εΠ οὔάίτας. 

Τη αετς αὐΙ ΕΠΙ Ἰαεάπῃ τεμαϊσίαπα ηὔα χαπα 
νοίαχ ε{ῖ: 

Ει γι ίπιαταπα νἱ{σεταπ]α ας Πίζα, πας 
ο. οπηπία ]αάϊρτία {πητ, 

Ειτοιῖς περοτ]ατοτῆ Εμἱοία, Τ. έ1ρε 1[ζα, 

5ἱ νε]ὶς {αεταπι ρίστατίς οιτῇ τοε]αάετς, 
Ψ0ἱ νίτεας /αρίξτία ὃς εαπίτας εὔ[οσίᾶτι. 

ο Ολαἰάσμο αβαµαί αῑ[οεαὶ [άἱο/ίη αὖ οἳ (σΥ6- 

᾿ εογά [αρίοηιίά, ὃ [οἱ ἀἱοο 4 ῇαΥογεζοεες «Νε απῖ- 

| Πηο τᾳο εοπργεµοιἆας (ἐπφμίε) τευτα: Ἱπμπί- 
 τΑΠῃ ΠΠΟΠ{ΗΤΑΠΗ:ΙΠΟΠ ε[ὲ επίπα γεηταςί5 Ρίαπ- 

τα 1π τουτα, τά ϱ[ίιπε [οἱ οτε γα τε τη ἠπῳ μέγας Ππά- 

σπα ΓΕΥΥ [ῥαιία, ζ/εὔηα ἀγλοά μή σεορταρβὶ Γαειγε 

(οἱεπΕ ΤΕΥΥΙ οληιεπιεπᾶο : φηῖα υεγα( {6η10Η ἴπ 

ΠεγγάΠοΠ ΟΠ. Ίνεαπε πείτε ν]α5 5ο]ίς τερι]- 

. ςαὰ εαπα τοπῃ οὐ/{ετιατίς δε «ο]]εότίς. {επι- 
᾿ Ρίτετπο ραττίς οῦ[]ίο γο]ιτης, ΠΟΠ Ρτορίοί 

ο... οι. ο ΓΗ πμ ον »ψην 



64 Ρ6ΕΙΙΗΙ δΟΒΟΙΙΑ 
το. 2 6[Ε, 36 εἶγοα ΠΙΟΙΗΗΙ 65’ ἀοζήγύπανη α[1γο 

οεςΝΡείΒ. ῥιος οΠΙ1Η ΠΟΠ υἱ/α ἐς αμα ΠηΟΜΕΙΝΥ. 

[ἑάΡεγρεῖμο υοἴμημεμη [εεὔάμηι υοἱμπίαιεηη 15 εἰ. 
Ἐε[ίπαιε Ίάπᾶ {πρετύπη. {εΠπρετ Πεςε[ιτα- 
εἰς οΡοτς εατεῖτ. ῥος [1,116 απκὴε [εγμεογή ἵμηια 
υο[αρί]εηι 2043. ΊΟΗ. ο) 11 ῥίορτέγ{ε ΟΗΥΥ1Η ἠ]α, | 

[εά 4σΗΠΑΙΗΥ 6ςέ[Ηαξε ΡοΠΙΟΥΟ. σεε]]α Για. 

Ρτορτε[[ι5 τα «αυ/α {αέλας πο ο{ξ. μή εί εἷ-. 
ἰαγή21 ἆμεος ἄεργαΓεε ή, {απη ανά ηα αγ εΓγά-- 
ΕἱζαγΗηε, ε[[επεία”α [16 [μὔ[απΠαηη [μάηη 0η ἵπ. 
τ{ σγατἰά!η πα {411. «Ἐτλοτία απἰαπη ρἱαπτα. 
ἱατα πό {άΠτ γεταςςς. ἰά ϱ[νανς ΕΧ ΜΙΜΊ {η αεγς 
υοἱάίμήη {[}εἑ[ίοπε , ΦΜά11 εἰἰά αμα ΗΗταἶεπα [εἱεη-- 
ΕἰΥΗ ΠοΦΗΙΛάΓ,ΟΥί0[6 1ΙΑΥΗΥΗ νοἰαμ τα, σΑΥΠΙΕΜΗΗ, 
εσ' [εθε οὐ/[6γμαπς, υεγά ποη έ[. Ί,αίατι αμ{ε 
Ρἰαγίαηι υοταξ, ἀπαΙαΙ μή ῥεάΜπι σγε[[ΗΗ , οὗ αἱ - 
σΙ{οΥΜΊ1 ΧΙΘΗ/ΙΟΠΕΙΙ οξε ἴπΙΕΥ ἐἶ]ος ππεαἰα απ. 
ἰοησίβίηπε ἀἰάμόία. Ετ νιέήπααταπα νἠςεταπῃ- 
αε {εξίοπες,ως οπηαία ]άῑθτία {πΏτ.ζά ο[ὲ. 
αἲς [άογήῥεαπα ἐν τάὖπ εά φηα [μέμτα Ρε νιέσ]α», 
0 441η ε ΡεΥ τ{ΓοοΥΗ ην α ἑα{α γη βο[Πα γή αἰ[- | 

[οἑδέοπεῦα ἱπφίγ,παπή 6 ία Ιμάἱεγα (μη. ΄ Ίνο- 
σοτίαξοταπη οττοτίς Εαἱοτα, ἰᾷ ο[] ἰμεγὶ [ταμάμ-. 

ρηία εαρταείοηος. Με ἠσίθμτ (αἶε) Πε γε αι αἱρ]ῖ-- 
πας ἐγααίτε 11 /[Ἴηοςί ομγίο[ε ἠπήαφοτν, [ φηἱάεπα | 

ΓΕΤΗΠΗ 



«Όροίσας᾽ αἰδίῳ βελή Φέρεται τὸ παξος, ὅχ ἔνεχαι οὗ, 
ζρυτες] μὴ άθρλοῦ στὰ αςρονομίά). Μ ῤ ένεκεν τῆς 

σηο ζωης τον Φρόμκον ποιόται,λλ αἰδίωό κάτα ω ὃπο 
εὰ βέλημᾳ. Μην ῥοίζω έασον εί 64 ἔργω 

αλάγχης. σρυτες] ὁ τῆς σελήνης 6 Τβφχο αίνημκο, μὴ 

πολυ γοαγμονὰ. φέχά γὸ αὗτη ὁ λος σε, ὃλλ ο σὺ 
χρεί(]ογος αλά γκης αηθδρὴ. Ασεβκον (πξοπορά»- 

΄ µασίυ χάομι οὖν ἐλοχά 9). Ὀυτέςῃν οἱ ὥθσιορύμα- 
γοι {πό ὠπλαλα)ν ααέρων ο τό πλανωμθνων : « χα- 

ευ σὸ {η νε οζςασιν έλα ον, Αἰκθῥιος ὀρνίθων ζα8- 

σὺς πλατὺς, οὐ ποτ δλή9ή. ὄυτεσνή Αι πχ σπε- 
/ δή » ο. .! οἱ ο παπα 

τομθῥων ὀρίθων ἐν πο) αέθι Τεχνη, Υ δη χα) οἰωμις]- 
κίω ονομά ζοισι, οἕχ έσιν ὀληθης : αοξιεργαζορδὺ» 

πῶ]ησειο αυτῶν , καὶ κλαγ]αξ , χ9) κριέθρα». ταρσον 

δὲ σπλατὼύ . τζω πῶν ποδῶν αὐτῶν λέγὰ βαάσιν 

στλατεία» σου, Ἅ]α Ίω τὼν ὁωκτύλων ἔκτασιν διφρ- 
ὠ9κΔῥων τα) µεζαξυ δρ, Καθισιων σπλάώγ- 

χβων τε Όμοια ἀθύρματα πὐύτα, ουτες]ν ἡ θυτίκη 

χι λουΛΑλύη ππσήμη, ἠδιω ή Ἀλ/ ὃν, | πὼν θισια)ν τῶν 
/ ο) λ ! γε ὶ Α΄ ον 

µελλόντων ἔιτᾶσα Ίέω σπθ9γ/ὠση, χα] η «λα ος Ἑ 

σπλάγχνων τῶν σφα ζομθνων ἱερείων ; πα[γγια εἰσιν 

αὐτίκριο. Εμπορικής ὠπατηε σηθγκαταὶ : Ὀυτεοιν 

ὠφορμα! κέρδοιο ἁπατέιλαι. Μη ζήνω(Φησ)πολυ- 
/ 1 / ΜΗ. ) 

ποεαγμοὰ συ µαθήθομἆνοο ο: ἐμοῦ, ἁελλων 

6 

ἵν ΟΚΑ6. 6ΗΑΙΡΑΙΟΑ. οός 



όσ ο ν. κ ο 

Φσεθείηο | ἵνθρη ο ράδεισον αλοίνφν. ἱερος ὁξ ἐ ο ράδη- 

σος θ-σες εαν Κε ὅλ Χδηῥοοις, ώχ ὃνη Ἡ ἹΜωυσέως [βί-. 

ολο Φλο, ολλ ολάμΦν την ὑψηλοτάτωνλεωειώ)ν ολα, ἔνθου 

στ ποιχί λα, τν οευτήν δενδρα, .Χ/ ὃ ζύλον ὅ ως] 

9 καλού χα ) πουμρος ζῬυτεσ]ν ή ' Λ]ακρπὶκη Φρόνησις, | 

ἡ ιαιθδύσα Ὁ κρήον Ἐσδὅ 6 χείθθνον᾿ χοὶ ὁ ξυλον τή | 

ζωης, συτει Φυτον τῆς 9είας ἐλλαμνίκως της κκρ-] 

ποφορούσην τη ἡ ἠυχή ζωιω] ἑρωτέραν χι] )χρεῆοια, ορ 

ὥυτῳ 2λωο οτο) ο ολδίσα χα] Ἂρετη ρ ὁ(οφία καὶ Χ) 6 νο--- 

μία φέθουται. ἔς] 3  ορέ]η μία δν η η μη, πολλα! ί 

3 3 αἱ κατ "εὔδη λαιοούνδμαι. σοφία δὲ ὅσή, ἡ Όυτων ᾱ-- | 

πδτων ποξιεκτίκή, ζιὼ ὧς μονά ἄβῥητον 9 04ος ο} 

ρα ΦΔ εται νου». ον δὴ μότων Χδρδο]κών παραμέσιων, | 

ζω, . πλείώ χα α τας καθ ημας εἰσηγήσισι καταδηλος 
αττὸς εἰσι τινα δὲ χι] ἡήθέτητα|”. τὰ ολ καθ η Ίμας «δόγμα- ' 

τος δια βῥηδόο Φφάσχονος [9 Τ τ αλκνερπον τω 9ροι- 

τίω 'γελνλοβαι κτίσιν, ο Χδαδαος τον λθρον, ο , θμ- 

δε χεται, λλ αἰδίωρτήῤεται χινδοθε] τί κατ Μρου ο) ἐρ- 

λω α]α]κης : 6 χ ἔνεκει ηδν. 

Δίζο ὠωχῆς ὁ ὀχάτον» ὁ9εν ἤ τν πει 

Σώματι θή]άισας οτη ταζ ἰθὺς αγα- : 

σἠσής, 

να τρ 



ον ο π-''----- 

ο 

Γ 

5 ΙΝ ΟΚΑς. ΟΗΑΙΡΑΙΟΑ, σ7 

ΓΟΤΗήΗ ρίειατὺ ῥο ΥΕ Εἱ)ὴ ῥατετε υεἰές. ϱ[ξ αμ ζει 

| Γαεει ῥἱειαι Ρογκ» [με ραταάί[ο [εομπά (ρα]- 
. ος, 0 ϱ1ε1 ΛΜ{ογ[ες [1δεΥ Ρυκάἶζαε, [εᾷ α[ε)βί- 

ΠΠάΤΗΙΗ εοηεπεβἰαΠΙοΠΗΗ ΡΥΑΙΗΗ, {η φήο [ή υα- 
Τἱς πυ ΙΙΙ «’ῥογος ἔ7’ ΠΙσΤΗΗΗ (ορθή 1Η1ΟΠΙ9 ῥομἱ 

πια, ἰᾳ ο Ργµάεπεία αἡμαἰαιγία, ῥοπα αβγά - 
μὴ [εσγεραηε: [σημι ἀεπίφμευἶες , 4 ο Ρἶαπία 
ΜΥ αἱοηῦ ἀἡμίπις, η απίπια [ΕΜ [η δξίο- 
γὸ ἕς φιε]ογῷ υἷία Ργοάμοἰτ. [η βος ἰσίμγραγάάἰ- 
{ο ση γή, [4 ρίεπΕΙΑ ο Μθ 115. ΕΣ {ΕΥ υΙ- 

εδ, υΛά μἰά σπα σεπετε, [εά ΡΙμτε [ες ἀϊμετ[α. 
ΦαβίεηΠ]ά “ὍΕγο ΟΥ 165 ΟΙΤΗ Ε60 1η τρ οοπΗΡ]εζΗΥ, 

0 με “υἳ [οἶατα ἠπε[[αδί]ονα. Ίπεπς ἀ]μίπα ῥγο/ οτε, 
“41άΗε εχβογΙαΙοβΗ1Ι ανα Αα ἰζαἰεάΥΝή1 Ρανς 
'Ίάσηά (ο αηηΊοάο «ΤΟ[ΙΥΟΥΗΥΗ η αΡεττα 
ο[ὲ, Ρα19 υεΤο α/[α σεχ οι ῥηΙςοΥΙ ή ἀοέζγίπα ἆο- 

τ ηία. Ίά2 ε9ΊΗ πο]ἔγα Φοἑζγήπα πάΠΙ[οέ1ε α[]ε- 

Ως υΐ[μι [μβὶρέίαην η, 

ομ[α εοπά μαι, βαἰάάιρ 1[μά «υοήΡΗ71 ο- 
ΠΙΟ ΠΟ πππας, Ρεγβεῖµο ο τ[ ο [ε[εία [εγὰ 

εγααῑε υἰ Πεοεβ ατώ, Ποη ΡΥΟΡΙΕΥ Πο». 
οΓητατε ΔΩἱΠ] τΙΠΠΠΏ,νπᾶε αηἵ ο οἵ- 

ἀΐπα ο. 

Οοτροτί πποτεεπατία ορετα Ρτς[τα αἆ ᾱἷ- 
σηἰτατεπ ἱσεχήΙη οχτο]]ας, 

εε ᾖἩ 

ος. «ἄἩ ην Την α 
: ὧλε. τω. ο ωμά: ο. 

πι 
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'φαστα τατ]οηῖ ορείε αζἱμωάϊο. 

ΕΙος ε[ὲ, Φίάγε απηπιά ογἱφίπεπα, υπᾶε Ριοάμ- ι 

έτα εοΥΡογ! ἵη[εγμίεγτε, ζ5' 0ηο ῥαξο ἴ]α ασιιο 

εεΥΕΙΠΟΠΙΑΥΗΗΗ οΡεγγεΓοαἱἰαία, ἰ[γαϊα αἴφμε εγε- 
ὅἷα,εο υπᾶο υεπογαῖ γεά Μο] φΗάΕ, {618 τατίοΏο | 
εοπἰπόχα. Ιά φμοά ἵτα ἱπ1εἰἱσεπάμγα υεηίε. ὃα-- | 
εΤά γΜο ἵπ Ποθί ἐ[γτυῖία ἱπεἰ]εξέη γα άµέρο- 
αμ [πργεια απίγι Γον], 4 Μα1η ΥπΕ(ή5 Πογεηε 

αγ δί ου ἰμηιαβρεῖίατ. Γ6ΓΗηα [αεγα ἥλα γα({ο 
πεφε [ο {ρ[ιμ» ἀμέίμ 7 αμέΡίαο αα-(1ρεγίονα 
α[ρίγαγε ὅσ γοτ μία; οοπεργεβεπάογε. «4Ιηπεβίε- 

αι φμἰάετη [ΓΗ 1 4. 1) εΗ 1 Παπ ΠΙάήΗ ο - 

αξορε Η]]μἰπαΠοπήπ1 [16 ἴπ[ΠΗΗΜΙΟΠΗΠΗ ο έμε 
ἱηηγη](αγηγα: (βαζω υέγο ΤΙΜΗ ας οΡΥΕΥΊΟ- 
πΙάΥΗΊΗ [οἱεπτίά. φίνω [οἱ εεία ΤΙΜΗ ἐπ]μαεγίος αἨΙ - 
πιά ΡεΥΓ εἔξανα γεαάἡ1 ορε 65’ ῥοίεηείά ηιαΜεγία [ή 
ϱεγγε[ἐγίμηχ. { ]μίο ἐδίμΥ (αἰε} [αεγά γαΕἱοπἱ ϱΜΗΗ 
ορ» υπἰμεγή, 1 ε[ξ ο” [εγὰ γαἱοηέ απέγια, [με 
Ρίτα [αμΗἱοΓΙ ἐ[]έμρ [αμα εἰ οΡΥΕΙΠΟΠΙΑΥΗΗΙ ορ, ζὃ- 

ζμηχετή. Έτ (γεσογέης φάεηῃ ἠβεοίοση» εηο[γή, 
γάΜίοΠο ὃν (οπΜΕΠΗΡἰάΓΙοηέ ἀπΙΠΙάΥΗ αά Οἡίηα Ε/δ- 

ΑΗ, Υά{ἱοΠο (14 ἵη ποδὺ ργπείραμηι οὐίέποε ἐπεε]- 
[εέμφκεργκαἶα ε[ῖ, εοπιοηβἰαΜίοπε, φµά [ήβεΥηε 
π)οηΙση: 1] ΙΙΠα (1ο ε[]. | ἱαῖο υεγο γάΠἱοΠο 0’ ἱπ- 
ρο[[οέ{ῃ ε[[είαηι σεπεΙαΠἱοΠῇ ΕΧΡΕΥΡΕΠΙ ῥηιπαρίο- | 

με ως” 



Ἱερῳ λόγω ἔρηον ένώσας, 

Τουτες; ἤ ζήσει Τζο εχίω της ψλλον πόθεν 

| παρηἝῦη χα] ἐδουλόσσι (ματῖ, καὶ πῶς α) τί (οὐ - 
| την αλαρετησαήμλμος χα) ἐγείρα, οι τιν τελεργκὠν 
έ έργων, ἐπὶμαγάγη ολων ἀφίκετο ερῷ λλῳ ένωσαν. 

| πάτο δὲ (ρώτον δοἱ,. ἱερθς ὅο]ν ἡμῖν ὁ λόχος, ή νοεροι 

α  ἕωη ν μάλλον δε η ' ὑψβλοτέρα δωναμις τῷ τής ωχ, 
ὃν να)2ορ νε «ὖ ἑτέροις ὀομνζ ῶ λογω. λλ εὖττ ο {ε- 

ρος Άθλος ἀδειωα] α αφ ας. σοδὲ τὴν ὑψηλότέρανα ᾱ-- 

αγωγζο, χα] ὦτδν τὴν αν δεί» Εθν. χα )9 μδυ 

τῆς ἐ-σείσείας Άθηρς ΑΕΥωΥά πώτον «ωρὸς . οχοε 

αν ολο ἑλλάμογκων 9 δὲ Χθρλαβος ο] ο τής τε- 

τελφσσα τὴν ωχέω Ἂμ της αι πό ὀλικῶ 

δχωαμιεως.ζούτω }οιὼ Φησὶ δὴ ἱρῷ Ἄθγῳ ἔρορν ένώσαν' 
ζρυτές] σειωαίνφας το ἱερῷ, λθλῳ τῆς  ψυχλο, Ἴτοι τή 

κρείηοη λωάμει ὃ ὁπελέ η 6η ) ο ν μλ καθη ημας 

πολόρος Γρηρῥειος λόγω χα] )λωθία τ ΤΜυχέω αλαγἡ 

ποοόσ τα θά οτερος.΄ Ἄθγῳ τε καβ ἡ Άμας στα) οέρωτέρῳ 

ας] κρείθοι ' λκωεία τή ορ ἡ γμας 5 ἐλλάμαγή- οδὲ 

Γλατω) λόγω χα) νοήσει «οθελη ώ]ίω ἡμῖν τὴν αγ 

εε. Ιἡ 

1ΝνΝ Οξὰδς, 6ἨἩΒΑΙΡΑΙΟΑ, όο 

λεσ]κης Ὡποήμην, τελεσρη δὲ ὄπαπσήμη ἕαλι ο) 9 
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νήτον ὥσίαν τίδετα]. ο δὲ 2δμλα/ο6 Οὔχ ὤλλως Φησιν .. 

μας α)ῶγε ο. ὤθος ὃν, Ε μη διωαμβσοιδυό - 

τῆς ἡοχή ης ὀ χλμ, [9 τη υλικών τελετή. ο οίέται γὸ | 

Ἀκβαρεοθαι τζω ἡυχέώ λίλο χα) πῦαις ο) ἐπωδοζ]ο, | 

χα ̓ Οτωλο 0 σσθὸς Τέιο α)αθασι). 

: {- 

Μή κάτω νόύσης. ν κρημνὸς κὉὶ γῆς ὑπὸ-- 

ο ει 

ᾖαπόρ σύθφν  βαθμίδος  ὑφ ον | 

ο της 
/ 5 / 

Ανάγιοις 9θονος όξήν. 

Τίω μη οκ σαν ) Ψμχέω  λδχιν λε ολείνά Ἱ 

μόνῳ πωθοςέ "του νοιώ : )μν κατω Τζωώ βοπῶν πολ 

αα) πολιάγδὸ οὐπὸ 6 κτ γάρ κρηµφθό, σόρωνίο | 

ψωλας αἱ της ον βαβμίδὸ». ἐπ]άποροε δὲ 

βαθμὶς λα] Τό ἑω]α σπλανητων στρα/ρα! εἰσι, ά΄σασα, 

290 ραἰωθω ἡψυχή» Φέρέται παλ ὰδ 9γὁ Ὅν ἐσᾖὰ | 

ζύτων σφαιρών. ἡ ή δὲ αὖν ῥω]α κώκλων. ὡς οχθε θα- 

θμίὸ 05 καθοδὸς ρα τον «Θρ9νον ὦγά της α)ώγκης, ὤδη | 

ῥ μου» ή ψυχη τον πῶἝἴγφον κὸσλκον παθόν αἰάγκα--- 

ὅτι 
Ονόματα βαβῥξαρα μή ποτ’ Ῥλλάζης, 

Τουτεςν, εἶσαν ον όμτα παρ ἐκαίσοις ἔθνεσι ον | 

πορόίδοτα δεώαμων ο) ταις τελεταιο ἀβρητο ἔλον- | 

τα. μὴ 



4 . σσ νά ος νὰ. αγάσι Ἱ. υ δα, ως ἅ., 
- μις ἐν. σης, ο θὰ δα. νο, κ ώς 

Γνλ 

ἵν οκλὸ, οπλιράτοὰ. . Πι 
Μέ(άΥΕΙΕ1 4 Ποδί εοΙΡΤΕΡΕΠάΙ Ρο[]ε[ἑαιηµ. «4: 

(ῥαἰάαμο αἲϊ 0 αἰΠεγπος αἲ [}εµή1 θά μείῥο[[ε, | 

Ἱπίς αππια υεβίςμίωήη πΙαΓογά[ός εεΓεΠΙοΠ9 ᾱ- πλ. 

. Ρίήηη γε ἀαηη» αἲθμε {ΥΠ1εΤΜ. αγΡΙΕΥάΙΗΥ επγα. | 

απΙπΙάΙη [ἰσηῇ, ῥειδή, ὃς αιτηιἰηίδη» ἰΗ[ΥάΥέ, αρί- 1 

 Πογεηιφίνε κά α[ϱεη [7η εἰ, | αι 

Νε ἀεοτίάπα γεισας, ]οει5 ρΙΦΙΗΡτΙ5 ἵπ ΠΠ. 

τείτα {αρίαςετ, λα 
| Ώε σιαΦ{Όιις τταΏεθ {ερῖοΙη νία5ηΏαδρει- 

αρα, {10 αίδιις 

Ἱδεςε[βατατὶς {οἱ 11 ε{[. | 

ΟΥ μή αἆπ]οπεί απΙήΊάΤη 0ή 4 1ἐο Ρ'ο- 

χίγια ϱ[ὲ, υἳ βΗἰς [οὐἱ ἰοῖα ΠΠΕΗΛε αάβιγεαῖ, ηεηε {, 

| οοἱ Γόγγεηα ο/η Ιη]εζίαι: φμο ἴ]ηπε/ῷ ᾱ 12εο ή 

7η ΓΕΥΤΑΤΗ Ρα ΓεαΤ βἰαέη», 41 απλα» ΡΕΥ Πηίῃά {6- 

Ρίεῖη ΓΑΙ ΜΗΙ ζεἰγαλβά:. 4Η αμ15 ἰἠίηα [ορίεῦι 

ταν, [ριεῦε ογγαπ μπα []εἱίαγη7 οἵδες. οἱ 

ἱάφε [ΗρεΥπε ΦοΥ/1ῇ απῆσια ΠΗΙαΜΕΥΗΗ, Ρ6Υ [τε 

 αγαγα ουδεν η εεγταπά [εγείμγ. [ιά ἡ]νά [ερισσα 

. οἰγομ]οΤΗή 1ου ΓαπςρΙαΤΙ Ροί σγαά» φμ0/άαπι αά 

προς λατ [οἱ ἀεάμοῖξ: 4ο 0113 ἄΠΙηιά ΡεΥΗέ- πα 

ΟΥΜΕ, ἐπ ει Γα Ρε] πμ 1 1εΓγεη{ ἄε[ιάογίο Τ6ΛΕΙΜΥ. | 

Ἀοπλίπα Ρατβατα ΠΠΠ ΑΠ] πητα στίς, 

[ ε[, [ησημία σεηίευ ῥαδεπι Μοηίμά (Ιάάα πι 

ΠΠ η αι αμ ἠπογεαιῥίίει τι βαδεηί ἵή 

ϱο 

ώ 
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Γααή.. Νε ἱσίμμ ἠα. «ο ίος αί Γγαη/εγαη {η 
(ΟΥ ΣΕΟΥΗΗΗ ΕΥΥΊΟΠΕ:υέ 6[Σ πο ΥΕ δεγαρβίγι, (ρε- 
Τρί”, λ{ἱοβαεί, (ταδνιε]. [οοπίγείμχια ΓΓ]εγιο-- | 
ΤΗΣ ϱἰσ[ε«ί μη ῥγοἱαίά ης άγεν! ζ2' ὑπε[[αδί]ευα 
ο[ᾖεαεἶα πα 1η [άΟΥΟΥΗΗΗ πα η{γάΠίοηε ᾖάδοηί: ας 
{η (σΥάς4 Ποῦλίπα «Ο/Η άῑᾳ, ῥτοίρ ηῥεοί[]εη. 
«4άππεφμοα ατἰίποῖ, (βαἰάκογμη αεγα ο/ΗΠΙΠΟ 
Ποή ῥγορο, πέφμε 11ΟΥ ο οέ[γλημο α[[εηΓ1οΥ. υἰκ. 
αμ{εγη ΟΥ] οὐ [6 έατεςη ΠΡὶ γοἱοχὲ. ἳ 

Μυπάας παδεῖ αμαάαπαῖοΏας {Π{1οΏεατο-- 
τος ἱΠτε]]εότα ριαἄἶτος δξ ππιοί]ος, 

6αἰάαὲ Ρο/Ύεγμπή ῥοιεμιία ἵπ ηηπᾶο, φιώ» 
ΠοΥΗΙΠΑΥΜΗΊ Τημά{ φμεος [1ωογεζζογε», 4 μοά ΥΜΗ- 
ο οί 1ρς οἶίήὴ Ρτομἰάςπά{ ομγα Τεσαηη. Γἶας 
σΙΓΗΥ Ροίοη ία [µε [αομίίάΤες αβρείίαι οἵασμίη 
{1/1οη1αέογος, φΜοά ΠΜΠΜΗΣ υΜέμεη(βηη (4/Ηεχ]. 
«άσε ἱηηοβὶεαίς η ηἱάεη: ἀεεαγαίαγ Πάγο 
ον βΥγΊά ας [αρέ[ᾳ, [1[ΕΙαβίοηε΄υενο ομ[οβία αἲ- 
ζε εοπ/ ΕΥΑ ΕἱοΠ εμγ. ᾗ[ὲαῦ αμ{εΙΗ [οι έαῖος ἆἷο- 
/1ρηαΗ Ρεγ [οἶκε 1Η ποχ ε1ἡαρ ὃν ἐπηιοδί]χατᾶ. 
ώ ΜΗ υ6Υο 65" αρ ΠΟ η |] ῥοίομίία ης Ἱπαρία- 
εαδί[ος υοσαῃ{,υί (μα υα[ίάςαἰφ; ᾖχς αά βαες ἴη[ε» 
7ογα ἨΗπΩ νά Πεἔζψηίμ, ὅσ 1 οίή/ᾳ [1Η υΓαπίηαε 
αδα[[εόίμαηι Π[ἱερεργή πΜΙΙΦ ΤΗ -4εγΗΜΙεθσΗΗΥ. 

Ορεατο 



ΙΝ ΟΚΑ06. «ἨΑΙΡΑΙΟΑ. 7; 
τα. μή δω μή τ λλάξης αυτα εἰς τὴν Ἑλλάωικίιω 
/αλεκζον : ο) ὁ Σέραφεία χα Χερουδεία, καὶ ῶ ὴμ 
ΜΙγα)λ., κ) Ὁ Γαδριηλ. ὕτω λὺ λεοῤμθμα, κε ον ΠΠ 

Εδρώκάο ογθελεκζν, οῬέργφ) ο ταις τελετα]ς έχά η} 

αρρηον αἀμειφθέντω δὲ ον ζρις Ελλάωικοις ὀ)9(Καισιν, λα 

εἱοῦτΥΗ. ἐγὼ δες, Χδηδα]κας δἔχομκα! πελείας, ὅτε Ἡ | 

τα) ὀόγμματ πλόυ φορετίρεμαᾳ. αἰεκάλυ-α δέ οιμώ- 1 
λις τὸ λθλου την χρυφιότητα, | Ί 

ας αλ / ο ο ᾿ εν ]]ως έχά πθσμος γοεροις ἄμοχηας αχαµ-- 
πείς. | 

Διυάμείς οὗ τα) κόσμῳ οἱ Χδμδοροι τυπι, χα "κ 

το μμ κο ὑυ-ᾱὓ «ὕὃ”ὃὓ” Ὄωωὕ ων . 

πο οὐ ------.--- -..-. μ.. 

μλά 

ᾠνόμασεν αὖζας χσµάγωηρες ὡς Τον χόσχιον ἀλθύσας 
πο νοητίχἁ]ς χινήσεσι. (οω(α, οξω Ὀὰ δχυυακεἰς α)ο- 
ας καλή, 2 Άγιον Ἡ ὼς σοι ππλύτα κόσχκοὺ αλεχουσας" 
τα) νλὺ ἀκαμπεῖ, τς στιεῴοιό αὐτων δηλουκᾶνης 
δειωάμιεως” τα δὲ αλοχικῶ , τῆς Φρουρµτίκης, (ουίας 
δν ας διωάµεις : ο. μόνη τν κόσμων αἰτίας αἱ ᾱ- 

“᾽αλινοιό οθάζονται. εἶσι δὲ χαὶ ἕτεραι δεάμιείσ λεορκᾶμαι πι 
| παρ᾽ αὖθις ἀμείλικτοι : οᾗ έντονοι χα) αλεπίσροφοι σος ή, | τον, ο 6) οι πάσει ο ὀνιρπσς μὲ µ 
µειλίοσεαθα παθεσν, | ᾗ ι. 

Ενέργά 
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νο μι 

Ενεργά ὤ θὰ τον εκατινον θβοφαλνν. 

Ἐκριτίκὸς σρόφδλος σφαθα ος] Ὕθυση ) μέσον σαπ- 

Φάεον ξκκλείνσα, λα ωρείς αΡεφομθη ἵμαντος, | 

δὶ ὅλης αυτής ἔλουσα λλῥατηθαο᾿ ὼ δη ορέφουτες | 

ἐπποιοιῶτο σν Ἐλσκλησεις κι πΟλ Όμαστω (οιλάν εἶώδα.- . 

σιν ἵυγ]ας 9 εἴτε στραιεικὸν εἶχον . εἴτε πθίγωνον 3 εἴττε χα] 1 

οτι αἲμα. ἆ δή δὀνομώ τες ἕνς ἀσήμοις ἤ κτήνώδειό έξε-- 

Φωώνοιω Ἴλοοο, ντε, κά χα! τον αέςα αροῄζντεν, διδου- ι 

σκὰ οἵκυ τω τελέζω ονεργεν, ηποι το χάνησυ Ἡ ριά- | | 

που σροφδῥν, ὡς δνιύαμιν Ὑπόβῥηπω ἓ ος Εκατίνος ἃ 

δεκαλότι, ὡς τὴ ἡ Ἑκατη αλαχείμωος. ἡ Ἄ Ἐκκτη η | 

ο] ο, Ἀδηδοφοίς, 9» δδξιά δν αυτης έχουσα τὰ) 

πηγάὸ τα Ὄὀρετ 6 ἐσι3 ὃ πὰρ Φλύαρο, | 

Πολλακες μὼ λέζεις μοι» ἀιθρήσάς ! 

οι) τοι λέοντα, | 

Οὖπ ρα «θάνιος κυρτὸς τότε Φαίνεται | 

όγκο, 

Άσέρες ἡ Ἀοϊμποισὶ , 3 μίώνς φόἡ) 
κακά λνήλαμ 

Χθων ουχ ἔσηκα βλέπετε δὲ παὐτα͵ 

κδραωνοίς. 



ΙΝ ΟΚΑΟ. ΟΗΑΙΡΑΙσΑ. ᾗτς 
ΟΡειατε εἶτοα ΠεςαΙΏΙτη «ἰτςα]μπῃ. 
{Πεσα εί εἰς ουδ ϱ[ αμ γεμρ, ἱ Ίπεάίο 

αρΡΡΙμηη ἐποίκ[ήη εοπαρ]οέζεη», ογο ῥΗῥΗ(ο εοἩ- 
' Μέγ[μς, υπ μαφ με υαγίαρ Ίαν 65. εβαγαξτετος 
Ῥαάδεης: 41611 ΤοἱάΠ{65, Ρεγ/μοἰεραήΗ ἱημοςσίίοπες, 
| αἴζμε 11 ροᾶί {01Ε φήα ἱμησα» νοεατε [οἱοπµε 
' ογρΙομίάγενε, {146 ΙγἱαπςΗ(αγεύΗ, [τής αἰλσηρ 0 µα14- 
 οηηφιε[σμγαή) ῥαδεᾷν, ὤ41φμε ἆμη οἰγομηιασ]- 
 ξάἨΕ ΟΥΡΟΡΗ ΕΠΗ, [01ος {Ποοπά ίσος τυεί οέα1η ῥεἰμί- 
οἳ ΜΗ εἶάΥ1οΥΕ ϱΥΙΓΗΗΗΗ Υἱάεη{ος ἔγάεγευι ᾖαστῶ 
ΤεΓζθητε. 12 οςεἳ [αφ με τ]έη» οβεγάΒίοηεὖΗ, [6 οἶγ- 
οι) εἰκ[οοαί θιάΠΙοπέγυς ϱ11 "υ1Τες αγεαπά» ῥά- 
ῥεατ. }οεα(ΗΥ αμ{ΟΗ οἰγομ]ο ]]ε ες, οι ά 
Σοραία ἀζαίςα {ης εἶᾗ. ος Γοαιο (ρα ἱαιοὗς ει 
-ε[ὲ, ὅ ἵπ ἄθχιγα η Ρατ{ό υἱγίμΙ ΜΗ [οἨ1ΕΙΗ ῥαδεί. 
“Ε/λαμτουη ῥος ογαμἠηγα ῥίαπε βμὴ]ε, 
-.. διαρεη]ο αἱ]οσατῃς Ειεεῖς, γιάεδίς νὈί- 

απε]εοίεπῃ,-. . ος, 
Νεα επίσα «π]ε[είς δε «οΏίεχα πιοίες 

ἵμπς ἀρρα[εῖ, | 
δίε]]α; πο πιὶςαπῖ, απ {ήπιεη. οσσιι](ὰ- 

τάΏ1 εί, 

εοττα Πο {αι χα : νΙάεπτις αΗτεῖη ο- 
παπία Εαἰηηί Ρις Ρίσπα, 



76 Ρ6ΕΙ ΙΙ 5ΟΗΟΙΙὰ 
1.0 ε[ἔυηΗΗΗ ϱχ οκ απἰηια[ἰδης 7 οάίαεο αβῖ- 

σπατή : αἰίαρ δοἱῷ ἆοημᾳ αἱκίγμγ: εμέ {οΊΕΠΣ, ἰα 
«[ὲ [εοπί/ογηα ε[1εἰ]ὴς εοπηΡο[ἱομίς οαµ/αη,Ορα]- 
αρ λεονπάχον νουαξ, ΩυΔ{1 ἀῑσας ἱεοηίτοποι-- 
τετ. «4 ἐσΗ μη, ὕπΙοΥ [αεγα Γοη/εηα {111 Πογείμε 
{ο υοςα μετ, ΠΙΡΗ] αἶμμὰ {η οα]ο ΡΥαεγήμαγη [ρο- 
έἴγμηι ἱροπί/ωῃ "υἱ οὐ. 66 επΙΠΗ εοβεά Μα (5 
γουμπάα βοπεἰπὺς (ροτἶα οεἰέ) γιοίος Εδὶ αρραγε- 
δἷε, Ἄθφμε [εἷ]ωε μετ, ἔηγ1ο {ρ[α ἱμια οερµ[εά- 
ζ211µΥ, σσ’ οπΟβΙοηίρς ο1ΗΙά ἄ σΙαΡΗΠΙΗΥ. ΓΠο- 
1 416: ε[]επίίαπα Ποη 2οἰίέεΓομς {γε [εοἱ ἱεοπίς 
«βἱσπατη», [ες ργορτία ἴογμηη [1)/επιίω ργίπεί- 
Ρα: {η οαη[α ευε{ρ/ᾳ ουσ εαῖα ΠΟ οο[βἰειᾶμη. 

Απίπια Πρατα εχρετεῖ νλάίαιια τεπάς 
ΙσηϊςΏαδεῃας. 

Απιλασοι αλ]γιᾶ πιοςάξ ογαομ]ή ᾖογµια ὃς ῥσμγα 
οΥΗΗ1 εαΤεΜΙΣ, υεί [1ροβίγιά ὃν ρηγ/βηγιά ΜΗ 

ο) νω., : : ιβ Ἰ 2 αμτξ βαβοιαρ 1η /[ρησαϊ αήιά,οχρεά τα αι ερεγᾶ 
αεί[ροα υἱά ορεγάΓίοη6ή1, 0 ΙσΠΘΤΗ ΥΗΕΠΙΟΙΙ αἲ 
ο ή1111 {ΗΥ1ΕΗ οχε]ίΕ αἴῆ με εγἰσίρ. ΙηΕοτπη! ἑτα- 
σε απϊπιανἰσηίς Ώαῦεμας τεπὰς, ἐς] [ὲ ῥμής τε 
μάς α(φηε οβενά σι Ἠαβα, υἳ ούΊπος ῥοιοκίέα, ὅ πα 
τει, 65 ἵη εοσἰ{άΡίοπε, ϱ0" {η ορΙΠΙοπε εοη[Ε- 
ᾖέοηµος, 4 μα[έρει ἵηφμά ΕΡίζοη [αγ γηος δεῦι σΥεη(ες 
η αρίκηε [μη εἱοηός οί. ή οπή] αίμα 

[η 



ΙΝ ΟΚΑΟ. ΟΗΑΙΡΑΙΟΑ, - 
νο Ἑρανῷ δώδεκα, ζωδίων λεηωμθνων εῖν 

ὀ λέων, οίκος ηλίς λεοθ Άμος οὗ τω πηγάο : ήτοι 
οσο ο. ον» .»/ κ οβ ἃ Τόέω ατα» τής λεοντοφδοες ὃξ αφερων σεἑωρεσεως , λεοι-- 

ο ς ου εἰ 3 ου [η ἃ Τόχονο δη α/ος καλά. ον όξλυ Τα|ό τελέεταις, Φησυ, 
ο το » |) / ὶ / ὶ 9 ϱἱ ἑα ο ονοµατος κοελέσης τζιο [ριαύτίω πηγζω, σσσὲν 

ο 5/ 2/ ο 9 ην »] / / »/ Ν ΄.ἕτερο) ἴδης α) ο δουῶ Ἡ Φάσικα λεόντειο). ὅτε }ὸ 

΄χαλυπίαι, χ3) σεισιοῖς (ῷ πἰύτα δδνόται, οὐχ α)αιρὴ. 
| δὲ τί ἐσίαν ἡ ζριαύτη λεοντόχος πηγή, ὃλλα Ὁ ἡ- 
| γεμονίκον της ἰδίας κ αγαβξεως οώποχρυπη τω Ότω- 
διωαυτῖν. 

΄ / 2 / 5ω ἡ «ϱ” Πα/τοῦεν απλάώσω ΜΑ πυρος ζωία, 

ΤΕΙΥΟΥ. 

Απλασον ψΨοχόα ονομαί λόγον τζιὸ αμιόρφω- 
Ἱ ον χφ] αλ]ωτύπωτο, ἤ τέω ἁπλέσα Τζιω χα] καθτι-- 
βωτάτην : διυία, δὲ τό πυρθς τής ζιαύτης ψυχης, τῆς 

εάργικης σοι ζωπς ή 4 Όλυτος οέργάα : αλαττεἰγέσαι 
Τ0Υ νοιιῶ τὸν πυΘΙΥον εἰς ας ο θάον Φας.πλώτοθον οχυ τη 
απλασω ψυχητα ὅ πυρθς ηνία τείναντα Ἰώτες],ὸ οὖπο 
Ὢγοεροις δειωάιέως, χ3) Ὅστο τῆς διαβοητ/κης,κ) οἷπο 

η δοζας]/κης,ἔζω ΄ τὴ Μωχή σσούδαισµα ἵνα, κα]δαήλως 

 έκαση δεωαµά {ὲ θεία: εἰσδεζη:) Φωζαωγίας. τό το ὴὃ 
ι 
ἣ | 
| 

ς λ ῶν 2 / 5/ 9/ « Ἡ 

᾿οχυρτος τῷ Γα) 9ρθπου ὄγκου ἤτοι ὁ σῶθέφερης «ῥαρότα|γτνς,κ- 
»/ 5 / 9 / » ] Νε [ .” 

(οι »ούτε ασερές αυ)ασοισι᾿ ὀλλα χα η σελζιύη χε- 69 



1] 28 ΡΦΕΤ ΕΙ ΦΟΗΟΥΤΑ 

ΙΙ. φησι ὦ πυρος ζινία, Τ4)Υ. ὃλλλ ἡ Φύσις ὀκλάζ ρσα, 

11 ολ δα δέυτερας ζωα ο ονεργά. 

Ω λμηθὼᾶς ἐκ Φύσεως ὤἼθρρπε π-] 

λίασμα. | | 
Τέχνασμα, μὸρ 9  αἲοςρποδιως ο δοῷ ὥ πορ-] 

ῥήτω τέχῃ σοζωτελ. πολμήσοιν δὲ Φύσιν αὐτὸν ιό] 

µασε Ὁ Ἀθγίο, ὦς {αν κρείἼονα, «ξκεργαζο ον ο). χα]. 

6 ρομον Αν ἀσέρω καἴαμέζοιώτα ο ρῤρφυαν δὲ ου] 

νάμεων (αξας ας κριθοιώτα, σ | Εδωτώτω τή της 6θοι-) 

μό σΏαίρας ώς κὺ ει λε τι λέγάν ὅίοι-) 

τεινομδμου αἱ αἱ γὸ ὸ ζππθολα) ον. τήσιοηματωνολ μτ] 

έεὰς Φύσιως οὐ] ο συρω) δὲ ὠῶ. τζιὼ τόλμὸμ εἰ-] 

πεν, Ὀλλα τέωοὁρμόιὼ τῆς Φύσιως τέθλκον | 

Λαῄῆς έν ̓λθῤόσιν Εκάτης νὰ, τέλε 

πηγὴ, | 
Ἐνδὸν όλη μῇῤουσα, ϱὸ «ὤ)ρδένιον οὔ 

σοεοἱε]σαι. | 

Τίω Εκάτίω οἱ Ἓλλλωρι δὸΥ ὀράζονται μεσατα- 

πζω άλουσαν σξιὸ δᾗ κε χεν ἐὐθρν νκς όλών ο 

Ὄδ, Ἂρε την) Ψυχώ ο) ἷοις αβικεροῖς, πηρὰν Τ να 

θώ. καί Φασιν, ὁτίη κδό πηγή Ἡ» Ἡ ψνυχῶν » ἔτοιμὸς ὅθ1ν εἰ ἐψ 

' α 

αί 



ΙΝ ΟΚΑς. ΟἩΑΙΤΡΑΙΟΑ. σο 
Ἱ δίυμεή]μά, ἰσηῖς Ώαβεπας τοΏάς, «δε Πάνα | 
ἱ ζάῤα[εεγε [οἱες, σσ" αἱρεγέμο υἶδος, εἰ οί εγλογός [αῑίεςε, 
Ἱ. [ᾖμαϊο (εηεγί. 
Ἱ. Ο ᾖοπιο ααἀαςί επατατα Ργοὰμέχᾳ ατεϊβςἰῇ, 
ἵ Ἅ«ήμαμη εημ]άονα βογιο αἱ, υιροί6 αγ | 
 οἷπα ζ5 πογεδριέαγιρα |}οο οπ[γμέίη,. Εηη- λα 
| γι ῥο ει! αβρεί]αι οΥά 1 αμα ΕΕ1 Πατ, ᾗ 
ἱ υἳ φιωὶ εἶτοα Υεῦ εχεεἰ]εηῖες υοΥ/ΙΗΥ, οεἷο [οστά 
] Τη ΟεβΙ6Ἠ., Π1οςο [Ρε ΥΠα ΜΗ Τα [μι βοίεη- 
ἵ ΕΥ ογζ( ος αοΟΗΤΑΤε [ηφμίγεης, 41 ΜΕ αάῑεο εἰ- 
ἵ 1411 φως ἴοπρε εχίγα οὔε!ῃ εείοβοι [1 «οπ/ 6η) 
ἱ Ρῥίαη», ζ7' αε [)εο αἰἰφ μιά αἲ[Ἴογογε εοπτοπάἀεης. {[ πι 
η ο ηΙη1 αἰ[0111ΠΟΗΜΗΙ σπα (ο, Παιν Γη: τυ 

| εοη/ι πιό. κάασἶαήα αμ{ούη ἀἰκΙς σσ. εοηβάοη- | 
Εἱα13, Ποπ υἳ εαΗΥΗΠΙάΤΕΙΜΥ, [ο υΕ παίμγα ἵαρε- 
{1/7 εποίαγοῦ. | 

ἵπ [πίτα Ἡσερτες Πρες Πες ε[β {οῃς 
υΙτευτίς, 

Ίπτας τοτᾷς ΠΊἸαπεΠς», Υτσἰηίτατεη ΏυΠ- 
41 αΠ1 ἀείετεῃς. | 

τος Οραἰάὶ ΕΠεςατε ἆεά ἶοςο βάδοης, σα ση 
οΥΩήΠεΗ ἆμεαί, σσ ο μα[ εεΠίγΗση Ἡ 111111 ῥο- ἡ1 
Ἱτοηβίαγη η. [η ἀεχινῷ εἰμο ϱαγείῥμε εοἱἰοεσηη Γο]- πμ 
Ἱ ΓΕΙ1 αΙ ΙΤ, ἱ. [πή[γής οηεεηι ῥοποΥ με Π 
ο ΙΗΥΛΟ ΑΕΠΙ ΗΕ αΠΙΠΙΑΤΗΥΗ φΜἱάε1 [οηίοη πώ 

νε αμ νιμαμμ μμ μη 



όο Ρ5ΕΙΙΙ1 5ΟΗΟΙΙΑ 

Ριοβαρα ΙοΠ6ΙΗ ε[[εῥνοεἶμεεπ, "υἱγ{ΗΗΗΗ υόγο οή-- 

{επ ἰπιγα ΡΥοΡγίᾳ ε[[επτία [ηίτον οὀεγοί ή Ίάπε- 
ες ὑπίαέτα παν ἠπεογγμρίμπε, έαηημε 
ϱ 411 ῥαδεῖ [71Γά1ΕΥ1 5" Πηηηλοδιατεπη αὐ η 
ΡἰααδΙζμηα Ρο)οπεἰσγαηη [αςμίία!ε αἀερΩμηι ε[]ε, 
6 ουσία Κοπα αεοἰπέἴμηι. 

Ουαπάο νἰάειίς αΏίαις Εοίπια {αοτοίαΠ- | 
ότιΠι ἵσηεπα 

ἹοαοςΏτεΠι εχ{ηἱταπάο τοῖμΠα ροι παπά! 
Ρτοίυπάα, 

Αιάϊ ἴσηῖς γοςεῃ. 

«άσε ογαςμίμηι ὧε ἀμμίπο ίσηεα βἰμγίιν ῥο-- 
ΙΙ ε0η[ρεξ{ο,ΙοπεφΜέ,ε, ᾗ σμή ἰα[ε [ΜΟΝ | 
οεγία αἰίφμα [ογγ]α 65’ ᾖρηγα τεργά/ επ ια μηα υἰαξ-- 
ἄἲν ῥΗὲς υ]εογέμρ ᾗάεγ αἀβίρεαε, πε με μπε εηρ[-. 
{11 Ὅουεσ Ρο "υογί/βίη]α εκεῖβἰα:. εοὔγά { ἰᾳ αὖ 

ουηηὲ [ογγια 65’ [γα [βεγηγη υὴ[ ϱ[ΓεΥΑίΗΥ, Πο”. 
ἀεαρίεγίς: [εα (μού ο ηφνε οχ ἰ]]ο ἱηίογγοβαμεγέ 
εσΥ{ο ὑΕΥΗΗ οΥ). Μο πΗΠαΓΗΥ αμΜΕΗΙ {[ε {οπή {α- 

οἴο[απέζως , φιοά εΗ7ή ἄεεσογεα [αογῷ υἱγὰ [Γοοή-. 
[ρεῖῖηει Ε2’ τοῦ, ῥίπε ἠ]ήπε [ὔ[μἱμάης , ΠΊάσηο ἰα- 
εἰείας (οἱ [λεει 5’ σγατία ἐπαίῶο; ῥει ΠΠΜΠάΙ αὔ γης) 
Ρα ΥΜΟΥΗΗ. 

Νς νο” 

ὴ 

ᾱ 

. 

| 
Ἱ 

| 



ΙΝ ΟΊΞΆς: 6ΗΑΙΡΑΙΟΑ. ῥὁ 
(δε Ὀπολυνήσεις ' ή δὲ πηγη αν. Ὀὀρετων ο) οβοις μμέ-- 
νὰ ἐὐδὸν τῆς ἰδίας ὡσίας χα] λ παρλενος ὄο] χαι αμιιγῆς, 
ὦ εασμον πζτο χθὶ αχίνηζον ονπο ης αμιβλίκτων 
ο. / ὶ ων Λαοᾶσα διωάµεωο , χε] ἕως]θι κοσμεήθήσει παρὸα-- 
μικῶω. 

Ηνίκα θλένης µόρφης ἀπῥ δὑἹερον πυρ 
μλυ ᾿ δν] Ολοι Ἡ έγ9ε Δαμπὸμλ μον σκιρτηόΟύ ολον κ; έγθνα 

κόσμκκ, 
Κλῦθιπυρος φωνίωώ. 

Ἱο  Ίεθι τό ορωμδων πολλοϊςη ἡ) αἰιςΡπων θεήν Φφω- 
τὸς ο λόγ(ο/ διέζἀσιν ; ὣς 6 νὸν ο, αἡματι χα] μορ- 

| Φῃ θεῳμ τίς ὁ Ὅοῶτον Φας, μηκετὴ ἔρυτω ολα έτω 
τὸν γοῶ” μα δὲ τζωὼ «κόῦεν πεμπομΔύζωω Φωιζω, ὀΛη- 

| θεισατην νομισατω. ει δὲ ἰδὸι Τά το ἀθιήμ(ΑΤΙςΟΥ, χα] ᾱ- 

| αάρφωτον ς αλεζα πα τητος έσω : χα] ο δρ αἳ ους, - 
|. ρωτηθείη, δληδας ὄοίν αγ Ἠχρυς. θἹερον δὲ Ὁ ζομῶτον 
πυρ ωνόμιαίσεν ὡς ον Καιλῷ ιο ἱεροίς α)όρασι ὀρώμέ- 

| ον χα) σχιρτηδὸν όλου ποοφαμόμΔυον  ῆποι ἱλθερα6 χα] 
| ἠδριέντως ν κ αν βώη χδσμς. 

{ 



Ρ5ΕΙΙ] ΣΟΠΟΙΙΑ 

ὶ / / 5/ 2/ 
Νάη Φυσέως καλέσης αὐποπ]ον άγαλμα. 

Αὐτοψία ἔο]ν τὸν αυτὸς ὁ τελουμθμος{ θέα. Φα-- 

(μορ-ς. εἰδε ὅτε «Δρ Οδ δνόρωη, ο3 τὸ πελέ]ω 

Αοστίλεμδνος ασ τή φαμομῦνου, ἐποπ]εία τῶτο θὸς 

τον τελουμλνον λέγεται δάδὲ 5 και λούμλνον ἄγαλμαι 

ο ντα πελεταρ, τὸν 1) χα) (μιά των πδρτάπασι 

χὠθλς). 5 δε τῆς φύσεως μόρφωμα, Οἔχ. ἔσι πὸὀρζα- | 

πασιγοητον ' ἡ 22ῤ Φύας, (ρμοίτων Ἔδ]ν ὡς Ὅπτι-- 

σπλθσον δ[οικητίκὴ δεωύαμαις᾽ μὴ αυ καλέσης, Φησυ, : 
- ων ο / / »/ » / 

ο ταις τελετα/ς αὐποῶ]ον Φύσεως αγαλμα. εποἰσει 

22 (οι ο ἑωυτ, Φισικῶν τεαρων μόνον πληθιω. 

Π φύσις πει ποιός ὤνυ δ]μο- 

νας ἀγοιό' 

Και ὸ ολης ὕλης βλακήµαῖα » χθησα 

καὶ ἐσθλλοί. 

Ουύχ στ αυτή ) στείζν πάτο, λλ οτί κληθτίσης ὦς» 

της παροισίας αυ]ήο πολι Ὠήμ δα/μόνων χοθὸον | 

χα] πολυφδας «σΌοφαίνουται µορφαὶ δα]μονιώδείς, 
πὀπθύτων ϱθυπν σοι χέίων α)εγἀροµΆμαι, ὀχπο πτν- 

ο 

των ὃ 



ΙΝ ΟΚΑΟ. ΟΗΑΙΡΑΙΟΑ,. δι 
ἵνα γοςαμετίς Ἱπ]αρίπεπα Ώατητα ῥετ {5 

εοΒ{ΡἰεΠΦΠΙ. 
Γηήρεζτίο Ρεγ [6 ἀἱοί(μη, ΦΜάΐο σὲ [26Υ), ἐπί- 

εἰάο ε[ὲ, ἀὐμέπα "υἰάεε {μηίμα. «4ε[ιῥίς πἱρ] υἱ. 
στ, [εά ἐἶ]ε σι [ατα ογ]λλαν αἴφμε ἀλῥοπίε, [ε- | 

. «Ίγμηι α[φμοά ΡοΥ/6 οὈμεάίΗΥ, {ά πήγα γεῥεξει | Πα} 
ερεύη[ῥεζίο αβρεἰαιμτ. ἰΝοιαπάμηι αΜίο ο[ῖ | 
ΠΠάΡΙΠΕΠΗ 1 [αοτῷ ΠΤΙ ο Ιάπη, ΊΕΗ1Ε ῥετεεριῖ- 

|. 0 ε[]εάοδοτε, ὅ α οΟΥΡοΤέ οηΠΙΡΥΟΥ/ [ερατα- 
ΠΑΜΠ ΝΟΟΥΤΩ Γογηπά [46 ἱή]άρο, Ποῦ ([ένη- 
| ἀἰφ/αημε ηεη{ε ΡενεερεἰρΙσμία Παίμτα υς ϱύμ- 
γίαμα [ο μίε, Ε[ξ εΟΥΡοΥΗήΙ σα γηϊπί//γαιγκ. Λε 
ἐρί(μ , ἱπφμήε, η [αετό εεΓοηλοηίἠς «Μος» πα! 

|. το ἱμ]ασίπεια [μα [ΡοἨ1ε εοη[ῥίζΜά 1.121 επίγα πιρὲ] 
|. [ει α[]εγοί ῥταίεν νά Φά(ΗΠΟΥ πα ἴμγα [μη εἷς-- 

746ἨΜΟΥΙΗΦΗ ϱ0η6εΥΙΕΠΑ. | 
ἸΝατατα {σαᾶετ, νε οτεάσπ]ας σεπ]ος {αη- μα 

όίος ε[ε, | 
Έτ ριαπα πιαϊετία σετπιίηα , γε]ία δὲ 

ῦοια. | | 
Ίοη φιοά {ρ[α Παίμτα βος Ταίσπε [αἆ σα, [εὰ 

΄Φμοά [; σΠάο Η]]ά εΨοςείΗΥ, απ1ς αεί μή εἶμ» . 
| 1ης ἀαήΙοΏΗΗΗ εαίήο α[Ἴματ, ϱὔ' υαν/ σεπεγ 1) 
| οηή1άφήε [ρεξῖγα ἀεηιοπίαεα ῥΥαςΜΊΤαΛΙ ὃ αρρα- ή) 
| Το(ή, αὐ οηηίζς Ρα τεήπη ε[επεΙή κοιτά, Ρα” 

'πψφωφωνψσεα 

. ᾖ ” . ο. απ ο κε οσο κ κ κά ῥσ ο με σι ο ὔ,-ὰ τν 



84 Ρ6ΕΙΤΙΙ 5ΟΗΟΙΙΑ 
εἰήῃ αὖ οπηπἰρηο {μπατύ ομγ[ης Ρογεἱοπίῤο ϱΟΥΗΡο- 
[ια σΣ' 1] ογεῖα «ἔπήΊο ΟΜΙΗ Ἰαη]εία (σ' σγαϊα ομιά- 

ἆαηι θἱαπάΙΗε [αρ οεοΗΥεπΕία [ῥεοῖεηι ῥοπ]καιής 
ἱείάισ ΡΥάΦΕΗΡ. 

Απίπια Ποπαἱπῃ ἆειπῃ 1π {οἱρίαπῃ εοιι- 
[πησετ, μα 

ςἱ πΙΏ]] ςαἆιιοί οΏεϊαξς,τοτα ἱπεεῖατα ε[. 
Ηαιπιοπίαπα ἰαέχᾳ παἈαε {1ο αὖα οοἵ- 

Ρις νίτα]ε ε{ῖ, . | 
«4ἰεφιος απίηπα ἴπ [εἱρ[απη υἱοηηφεῖίαι ἴΦ6Υ 

αίπμη (1 επί [21 ο] ὅ ἀγχάν, εοπ[{γ/πσεγθ) | 

γάΕἱο/6 ἠΙΠΙογ(α[α(ἡ ὃν ρηγ]λαεή. ἔμης επίγη (ος. | 
ἐποδτίαϊα ο[1,ὰ ε[ ἐπερίειμγρτα[απογί υµα ὅ ἡ[- 
ἰαπη(παΒοπο, αμα εκτ [αρ/[αηη 1Ο/6ΙΥ. [ὸ}ε- | 

ἰπαε {ρ[αηη πΙπιά α][οφ 1Η Υ ογάςῇ ἀἰεοπι, Εἶατ- | 

ΠΙΟΠΙΑΠΙ ἱαέϊα, ἰᾷ ε[ἑ σ]ογίαγε ἄῑε οὔ/εµγα σσ ἵπ- | 
εεἰεσιρι]ὶ εσας’ πεΠΙαΠίοηε ᾖμά εο[]έραία ο αγΙβηπε- | 
εἱοἰρ σσ" ΥΗ/[1οἱς ΡΥορογΒοπίδη. ια, βς ΟΙ ἐητε]- | 
[ἱφι]ὲ βατηποπίά εεἰά}ῃ "υἱία[ε ζ5’ εοΠΙΡο[ΡΗΜΗΗ «οΥ- 
Ρ15 εοασγ1ΕΠΙΑΙΗ11 ϱ[ [1γμέζμγα πε [ρε μαι. 

Ρήπείραταπα ζεπεαί απίπἹα ρεο(αηά(τας 
ἀἰσίπα: οσα]ος5 αΏτεΠι οΏ]Ώες 

Τω αἰεαπα {πάπα εχτεμά(το. 
ἁπίσια ῥτο[μπάἰ[αν (μις εγέρ]έοθε εἶμρ ῥοίεη- 

119, α)ίά πι ε][οξ{, εοςἰαἱοηεςςσ’ ορἰμίοπε [ία 

Γη: 



ΙΝ ΟΚΑΟ0; ΟΗΑΙΡΑΙΟΑ. Ἅἡ8ς 
. δὲ τν μερών Ἡ 1 σελέωια]ν δρόμου συγκε[εθναί τε 

κα εελζομδναί ο ἡλαρα! λρλθένοσαι πολλάκις φαι- 
μ όρᾶμαι ν Φαντασία τίνος ἀγα)οτητος σος α τελου-- 
ΙΓ μλνου« πω 

Συχὴ μερόπων 9 τον ἀγές εις ἑαυτέμ), η] 
Οὐδὲν θνητον ἔ λρυρα, ὅλη μαμέθυσα ΠΠ, 
Αρμονία αὔγει 2). λυφ ᾗ πέλε σώμα 

βρότειο. 
Το θήον, Φησ, πυρ ν | πυχῆ βιάζρται εἰς ἑαυτήν 

(στο ὰ. καν άν) μα τη ἀοινασίας χα) τῆς 
αλκρὂτητος τοτε }ὸ ὅλή μεμέδυςαι ταυτέο,πληρού- ΙΙ, 
ται τὴς κρείῆογος ζωης χαὴ ἑλλάμψιως, 154 ὃ δ δξίσα- Ἰ | 

|. σα] ἑαυτῆς. εἶτα «ῶνοσε αὐ]έιω 9 λθη9ς Φησιν" ρμοίαν πι] 
ι αὐχά" ζθυτες] σεμνιόν τῇ ἀφανὴ κ γοντῇ ομοίως, ἦ | 19 
αι σαι Ἔρθμητικς λθλθις χα] μουσικοί, αν πσΌ κ. 

| (σύτη }ὸ Τή γόητή Ἰ οῤμοία ) ὃ βοοτειον χα] σειώρν- µ, 
| τον σνζωνημάσὃη σῶμκθι ο βλω δη Ην έχον 
| γέω σύσασι. |. 
| Ἠρείφω ψυχὸς βάδος ἄιμθρό]ον" ὅ ομ- 1 

ματα δὲ πούτα 

Αρόέω οἰπέτασον ὀύω. 
ο υχ)ο βαῤον αἱ Τδίπλαι αὔτης δνωάμεν « εί- 
| συ αἱ νοερα αἱ λονοητίκε], αἱ [ δοξασικη όμιμα- 

ή] 

ο... 
εω  -4 



οδό Ρς6 ΕΙ 11 ΣΟΗΟΣΤΑ | 
τα δὲ, αἱ τειπλα! αὐτῶν γλως]κ:ὴ ονέργέαι ο». 
ὄμμα ̓  γβώστως σύμιθολον ἡ δὲ ζωη, ορεξεως, αλοιγέ- | 

αω σξω, φησι ὁ τῆς ψχδς αλούνατον βάλος, κ | 

σα γλὠσ]χαό τς δεωάμιεις Ὄρδίω οἈυπετασον αἴω, 

χα] ) ὄλρν σαυτὸν ,ἴνα, Ὁ ἡμεδαπὸν ἐρα), μέ(αθες τά τον 
/ 

χώρλο). 

Μή πγόυμα µολάνης, μὴ δὲ βαβωύης | 
οὃ ο) Ηπεσὸν. | 

Δυο ναί, ἐπειδυσισι τζιὸ μχὼ. οἱ 3 δΑ φ αγου 

ο) τὸν (αλ πγάυματικον ὦ ώιομασαν, πο τῇ αιώητὰ | 

κοσμθ ὀξυφωθώτα αυτη ̓ τὸ 3 «ρα λαόν χφὴ 

αλαφῃ ' ονκὸρ ὁππεδον  ὠνόμίασε, μήτε δω Φπαῖ τὸν | 
πό μα κον χιτώνα, τὴς ψυχᾗς μολιώην ἀχαλαρ- | 

στα παθών μήτε τὸν Ἐληπεδὸ αυ]ης θαβμώης θοοθη- 

ᾱμ τίσν ὑλιχαῖς ' Ὀλλὰ τήρησον αμφοτέροις ολα Ίης | 

Φύσεως , τὸν δὴ κοἰτιροΥ , Τον δὲ αθάφη. ο] 
Ζήτησον σσ ράσήσον. 

Παράδεισος ᾱ] Ἀληληκλε, πας 0 ὔΞε τον πούτε-- 

6ᾳ χορθο τν θείων διωάμεων, χα] ἐ έμποξια καλ-- | 

Αη τ{/ δηµα: Μργικὼν πηγών. αἴοιζις δὲ αυτή δι ἀσι- 

θείας, Ἡ μετοισία, τ 0 ἀγαθα), ΦΛογη δὲ βομφα]α, 

ἥ αμμεί- 
- 



| 
| 
| 

ΙΝ ΟΚΑΟ, ΟΗΠΑΙΡΑΙΟΑ, δὃ7 
ης: ομ] Ὅυεγο ιγ{ρίῖεες , ἐ4ΥΗΗ οΡεΥΑΜΙΟἨΕΡ 600Ώ0- 
[εδαέτυ ϱυ/κάἰ[α». ο[ξ επΊγα οοµ]μ» εοσηἠΙομὺ [1σμῇ, 
ντ 65’ υα αμβειίοπή. [η] ἱσίήμΥ υξ γε[ οτε 
απίγι ΗΗΥΛΟΥΙαἰὴ ΡΥο άμα», 65’ (5 βαδες οἱ 
εοςΛο[οεπαὶ ικα ῥοβεπείάρ, [αγ[μηη {η εί 6- 

ρμες, {γ1ο ἐεἱβ/ 7Η ΤΟΙΣ, "υἳ Ο[ΙΥΟΥΜΠΑ "υεΓδί 
"4, αἆ ἀοίηΗήΑ ἐγΑης/εΥα». 

Νε {ριίεαπα «οἰπαμίησς, πεσιια {αρετῇ- 
εἰσιη {η ρτοβΙπά πι 2πσεας, | 

ο ΦΙΛ ΠΩ Μω. 
πα ή μία [ῥεγιναἶεη} Πο πηΙΠάΥΗΗΣ α {2η [ερέ 
1ο ρ[ι ροη{οχΙάΗΣ , ἀἰθεγαή] υεγο [μο[οΥΥΕΙΗ, 

ΡΟΕΙΗ 5’ ἐπ ἐδε[εγλιη ης [Ηβεηβαεν θὶς υοςα{ΗΥ, 
ΝΕ ἱσίμνη, πφμίε, (ῥίγηµαίεπι ἀπίηιε ΓμηΙεαγια[- 
εέτκ ἐνηναμηά λεία εοπἰάγαἰμ6», Ίεη μέ Ρεγραοη: 
{ή ααἰταγπεπεή φηἱρμ[άα γη λα Μεγ] 1» η αἷ- 
εἱ/ά μενα εχοΤε[εέτε [α.α», [6 απηῤά; υΕ πά(ΗΥά 
[λα [ο[ο βαδεηί εοη/έΥµ65, βάηε ΡΗΤάήΕ , {αγ ημ]]ο 
εοἰογε(η[εέίανι. . 

Οµπᾳτε ραταἁ μπα, 
Τους ἀἰίπαγηγα ΡοίηΓΙΦΓΗΥΙ εΡογἠ» ῥά1ΥεΥΣ 

αΠηῥίοης, ε' ἱσπίτα ΡΗΙερΥΗμάἰπει [ομέμηη Ραδίῖ- 
Γοὴ οι] αε[ΗΠΑΙοΥΗΗ1, ῥᾳταά{[ς Οραίάαν ὧλεί- 
ΤΗΥ. ΡΕΠΟ αμ Γη αμα ᾗὲ Ρἰείαϊε ΙΠεες- 

ἀ οπές, ε[ὲ ΦοΠοΥΗ1Η ]γμΙΠίο: φἰαζἡρ υεγο Πα1ΠΙΟ5, 
η] / 



ἳ [1 86 .. ΡΦΕΙΙΙ «ΟΗΟΙΙΑ | 
ή Ροϊοπεία ἱπδίσπε αεεεζ είδε Ἱπαρ]ακαδημ. «4νημο 

ῥή φμἰάεγε οεεἷμ[ ε[ἒ, φμοά ἰήομ οἱ ένα με Γεἰ(οῖ- 
:ά10 ϱαβάεεε Ίοη [1111Ρής αµγέραιεί. Ἱπ ῥμης ου- | 
{111 {ΕΠΑ ΜΗΕ ο/η ς, Φμ ΡοπμΙες  οἷεο (ος 
γεζα Μη), υήίος. νο. 

γαδτήπα ΠαβίταΡ πε αηΙπια [ία ἔστς.  - 
Ἰρ ε[εήρ[α {ΕΠΠΡΕΓα(ΗΥά αΛΙΗΕ ϱΧ ϱο/ΗΡο[1ο- 

ο ογί4:1 απλα [ί, αεήΙοηος 81 ΟΙ. Γ6ΥΥάΗ1ΟῥΟΥ-. 
4104. [η πο[ίγά Πάφηε υμα α[[εἑδίθρ Ρῥίομα εἷν[- 
72941 αμἰγια [ία [ά ευη [ιάπῃ οοἰἱοεαῥ αν. [}ε)ο | 
οσα ἐ[[επεία α[εοδόω; εοπρ[ίζα{ᾳ ε[, ὃῃ ᾖ][ἄεη1ᾳ; ϕ 
/Γεζευι [μαητ ῥχαὔ1 βαβεητ ἔτ ου ύπεια ΜλαΓεγἰά[οηη. 
ου ο μίοημιε α[[εἐίθης αθαί [εη: ρηομίῤης 
οοβώΥεπέ ζσ' 4 σ σἐΗΠάΠΙΗΥ. [1η] επ ο [71 α)-- 
ΓΥΑΡΙΗΗΗ, ΠΠ τυΐηη αἴφε αεμ[ίατενι εχ ἑρ[ς 
α[}εἑπίδιης εοη {ον []. | 

δἱ εχτεπἆεξίς Ισπεαίη ΠἹεῃΏίετω αἆ ρίεια- | 
5 ορ], | | 

Ἐσαπα Βυἱἆσπα «ουρις {εταα)ἱς. ο ο) 
[0 ο[ὲ, [16 ΤΕΙ ΕΠ α1η Εαν ας] [ο οΥ16-- 

Τα ἐχ(ΜΙΕΥΟ 5 ἀἰμίηιἐσμῦ ορµς αἆ ῥίειαδὴς οροία 6- 
ΜΕΧΕΥΟ ({ 11 αμεὲ (βαἱάαίς Ρἱεἰαμέ οβεγα, γρ 
ἄς εΕγεΥΠΟΡΙάΥ γαΜἱοπες οχ{ς) Ίο [οἶμγα απήήλάηι 
[}εἑδέδιο {η Ηρεγαδί]εη: γεάίος, [ες είσαι δογρης 
{ΜΑ [αἰμῤγέηρ ο[οίσε. Ε[ξ επί 6σ.ῥος αρίῥηπο 

ορη» 



| ΗΝ ΟξΚΑΟ. ΟΗΠΑΙΡΑΙΟΑ. δο 
ή αμείλιετον ποὶς αλα )ξίως “Ως Σερχομθροις δεώαμεις. 
Ὄνχαι  Όύτοις αυ κέκλάσ΄αι Ἄλα τω αλεπετηδεόπητα: 

| τρις δε Φ σίθέσν αγέωὺλν. εἷ ὃν αλα τείνονται πᾶσαι αἱ ς- 
| ὥργα] θστα|. 

| λ » Γω ο λος 

ο Σον ἀπ]έῖον 1)ηρες ως οἱχησοϊσί/. 

Αν εῖον 1δυ ο). α ᾱ  σοδδοτὸν κρφλίον Της χα 
[ νε 9ς ὣρος, οἱ αόςὰ 240 κολινδούμθυοι α]µγες. 
| τω συ ζ ζωέω ἡιδυ πληρη λῤολθράωυ παβαν, οἱ οις- 

| ποι Ἅγηρες οἰκήσοισε σι ἡ19 ἑσίώτα!: ον ζριοπαθτσι' σα ζι- 
| αὖτα ολη χα) Τζο ἔθραν ἐχά χα] τέω (οὅν ὑλικζω. 

| | ω καὶ οἱ ἐμπαθεῖς /ωθὸς ισα σθ]κρλλὠνται : ον 

΄ Ώδμοιον ἐφβχόνῶνοι, Ἐωνητήκέιο διύαμω βία 
ο παθων. 

ος { / ου 
Ἐκ]είας πυθλκγον νουὺ 

Έρθον ἐπ᾽ Ασερήης ̓  ῥώωτὸν κα] αμ» 

σεώσἀς. | 
Τντέση, έα) θαπείης τον φωτ]αρεντα (η νδιῶ αλω-- 

ὦ χα) ὅ οτίῳ πυρὸς ἔρ)ν μομἆνου, εἰς τα 1 θ σεθείας 

εργα᾽ (ρα 9 ἁλσεθείαν ο οοὶ δηῥωοι, α) Ἑπελετν 

μέλοδοι) )6 μου: τ Τ ψυχέω αλδλωζον πορήσειό ος παλεση, 

| λα κ Χ) ὃ σῶμιοὶ συ ὑγιφνότερφ!, ἔση}9ὶ λ4 τότο πολλάχι 
Γ- 



20 Ρ5ΕΙΕΙ 5ςἩΟΙΙΑ | 

ω ἔρηον των λκίων ἑλλάμωψεων, ὀκδωπτὸμα) τω ὑλάωξ] 

[ ἡ θα, ο) υγιά  πέω Φύση καζασκθ άν, χα] μάτι] 

αμ | παδεσι, κών νόσοις νν.. | | 

Εκ ο] άθαι κόλππυν γα]ης θροὀσκοισι κύ- | 

γες χθόνιοι, ] 

Οὐτ' ἀληθές σήμα βροτῷ Ανω 
Πεει δα/µόνων ούλων ὁ Άθορό" χφὶ κιωῤας δρ ζὐ-- 

Ίρις Φιλ, ὡς πρό τῶν ψοχών' φθοίου δξ, τς όξ 
ἡρουξ ὁπεπ]ωόα, .. Καληδδυμδῥοις αξὲ την }άο0, Ἱ 

ὗτοι οι, Φνὰ, ποβω Ίης θείας τοταγμένο ζωμς, χα], 

ης οεςδ θεωρίας πολιμπμθμλμοι, - «σςσημα/ν] 

Ὁ µέλλον κ δωύαιται. οῦεν πο ο λέρρισιή δχΙχλύοξσι, Ἰ 

| 
| 

ἤ 
: 

ψάσδὲς σ6] καὶ αλυπόφατον᾿ μορφωτίκώςλλίῷὁ οντας γι, 
νὠσχρισι. ὦ δὲ τῶν μελλοντων ἐμια(ω γωςΧ5Ν, αμιε- 
θίσοις Ἀθηται χο ἁμιαῤφωταις οὔσεσι. 

Παδία 2) οἱξετέλεσε πωτὴρ,, κο) να πα 
ρέδωκε ας 

Δώπέρω: ὃν σθπον κλλζρπη παν 2ά- ] 

νος ο Δὐδρών. | 
Τάω πᾶσαν κτίσιν δημινργήσαςς ο Ίης τελάδὸς ρα- | 

αἩό παήριπαρέδωκε συτέω νώ ος ὃν τῖνα,γοιώ Ὁ ἕυμα- 
πόρο νου η: αἱδραν, ὦγγοοιῶτες τ ἱπατοικέω πόρο | 

χζὼ, 



1 ΟΕΑΟ. 6ἨΗΑΙΡΑΙΟΑ,. οἱ 

ορ, αἰμήπαγή ΕΥ ΠΟΠΗΝΕ, εοΥροτῷ ΠΕΗΡΕΊά- 
᾿ΡεΥάΡΣ αὐ/μήπΕΥε, ὅ παϊμγα ΕΝΤΙ [αμα βαδίμην 

; «εΗίΤεγε, ως Ρο[ρας 16ς α[Γεέβίρηρ Πες ΠΠΟΥΡΗ υί- 

Ἱ[ῷ εογ βία μή. 
Ἱ Αενετο ε [αίρας (ει εχἰμητ «αΏες 

τειτείτες, 
Νο γοταπα Πσηπη ποπαπί πιοπ/{ετᾶτες. 

Γ. ΦεΥπΊο ϱ[ ἂε ἀαγοπίῤης πιαϊεγἰα[ίῥη»: 62 βοῦ 

ἵ ο1165 Πο ΠΗΙΠΑΙ, μα απΙΠΑΤΗΗ οαγηήρεες [νη1:1εΥ- 

Γε[γΥε»υεγο, ϱηΐα εεχ]ο οἑοςεγηΗ, ὃ' οἶγεα ΤΕΥΥΑΗΑ 

| πυοϊμιαήη. Εί (αἱε) 4 ἀμμίπα υἷμα ῥεαΠημάίπε 
| ἠοπςί/ρίσιε ρο[ιεὲ, σσ" ἱπίο]]εζζμαί{ εοπτεπαρἰαΒίοπε 
αε[εζεμεἲ, [μτμτα ΡογίεπάεΤε ΠΕΦΗΕΜΗΙ. υμάεᾗευτ 

| οσηπία ή 4ἰΟΝΗΙ με ΥΙΟΠ/ΙΥΑΠΕ,Γαἷ[α [πι ὅ πηἰ- 

| ἷᾳ οργΜάπο [/)μίτα. Ρε [οΥήι: ΕΠΙ επΕ]ά ϱ0- 

| ΦἨΟ[ΟΝΗΤ. αἲ 1 φμοά [αομίκατε[ι σα τήγη 65’, ο! Η[ά 

| αἴκαν, ἐπδ μίάμα [ου βνίμΤα οΟΦΊΟ[ΟσΠΗΙ ῥιά]- 

| γα ϱ[ἒ, ὑπδμμίά μὴν στ’ [οΥήΙάΥΗΗΗ εκρετΗη ἱπεεί- 
[εσεηή» υεημγ. | | . - 

Οἵα επίπᾳ Ρει[εοίτ ραῖεῖ, ὃς πιει] εΓλάϊά(ε 

Ἱο. Φεεππάαιαήαπα ΡΠΠΙάΠΙ νοςᾶξ οΠΊΠ6σο- 

Ώὺς Ποπ. | 

το. Ρήπαια εὐπΙαΓᾷ ῥάΜεΥ ΟΡΙΑ υη/ΜΕΥ/άΥΗ εΥέαΙΗ - 

| γη ἑοπ {οί [[εἳεα1 Υ1ΕΠΗ γα (ἰά αγά 1ΘΗ1Ε ἰο-- 

[μη ση, ΡΗΙΑΠΙ, ῥά1εΥ ή οκ [εμείς ἠσηαΤΗΗΗ, 



93 Ρ5ΕΙΙΙ 5ΟΗΟΙΙΑ 
4εη ϱΥΙΙΜΥ αρρε]]αμίε, αἱ πο[γα ἀοέζηίηα ζοµ-. | 
γα {6ηΕΕ: φηοά ἔρ[α Ργήρια Ίποῃς, με ὕπη μαι 
(άΡΗ{ ΡαΙΥ,, ΟΥΊΠΕΊΑ εγθά(ΗΥαηΙ ροπάἰάογ]Ε αἴφμε 
οβεγᾶάο Ρευ/εεργέε.Ρα1ον επἰγ {η ο[αἰεὖς ορ, 
{1ο ὑπαίεαε [ογηλά [116 ἱεαη Ργομέδομής ογεαιµ-- 
ΤάΥΗ : [111μςυεγο {ρ[α[ριει οΡεΓαΙΟΥ 65’ εοπά/οΥ. 
6[εοβεῷ οί. | 
Ῥαμα νίπευ]α {απε]ιομιίῃος ε[μήποσδιία, 
ΛΑ [ῥηεξίογος αησεἰ! ἀπίηιαρ Ριέπια [ ογ]-- 

οἰμέ αγά ξἶαρ αἲ {6 ΕΡΕ: οοπίγα Ράις υ[εγίςρε 
ΙΤ ΑΗ ΠΑΓΗΥΑ ΤΗ Οδ οοπεε[]αΥή, ἕτ ΓοΥόηέᾳ | 
ρα πάπα ία γῆ ά(ογα [ος 1], α[[εέτίδς ι 
ΤΥΥΕΠΜΙ (σ' να [1γλσμ]απ.πες(οἱμΗΛ {η ῥοι [ο | 
Μας φμἱ α[[οέ ζωα Ἰμγβς οβ/οβέβνηε, /εὸ σσ η | 
1ος η αὶ αὐ/γαέαῃ αὐ οὐ {αα)ογία ε[[επιίαηε 
ϱΟΊΗΕΗΠ {111 φμοᾶ βὶ οφ Μοηίά ῥγοσεπ]εέ [ας | 
65" λα Μεγ] εορµἰαΓήνεἰ//ηοά! {η [βγαέοηε ἱπάϊρεάβ, | 
ας ΤΗΣ. {ο [ηέέαηη ϱ5’ Ι]ῥα αν 
υμ[αΊῃ ΟΓΕΤΗΗΗ; ἱπορίπὴ οπἰαη{αήῥηο οἱ ΜΕ - 
[ο [μ[]ο «υἱείογε {ἱοςς. | 

ο]σιια ἱπ{[ευἡταΠίπαα 16 ήεῃς βαϊειῃα. 
)μαπαάῃοάμηι ἥδον Λ{ογ/εῥογαύηξ σα ἡπια- 

ΦΙΠΕΊΣ 4ο) Γογηηα ή []ε οἰκό,έτα οεἶανη ας 

| 
« 

Ι 

, 

γ 

! 

----- 

ᾱ1ξ ΟΦ 1ΓΟΥΟΙΗ Μη π βατεηίεη! σπα 4ο Ποίας | 
4 ἱρς ΡίορΙεία{ῇ αππιάδης τη[ομή[]ε. Γιο ή 

Που 



ΙΝ ΟΚΑζ. Ο6ΠΑΙΡΌΑΙΟΑ. οἱ 

), λλὸν αρετον καλούσι᾽ πλίω ἃ παρ Ἠμάν δόγμα 

η  ωτίως ἐχά, ῶς αὐτοσ ὁ «σωθθρτος νοὲς, ο ήν πά μεγά- 

| [ον πάρε, κτίσυ πάσαν ἐδημιάργησε. ο δύο πα- 

| τρ λέγἠ δα τὴ Μωσα]κη, β/ολῳ σεδοἘ ήν τίωί- 

οἱ δέων νά,  Ὀωρωγῖς Ἡ Ἡ κτσκάτων ̓  ὁ δὲ γος, ἀόθυρ- 

] θ ος σχ ποιήματος μα 

Ποια] μερόπων ἀγκζειρα]. 

Οἱ ὸρ 2» αἰαγωγ»ὶ | ἀγ[ελοι αλά)»ισι σον ρλαέ 

ἐφ ᾿ἐαύζδις οκ, τῆς Ἀνέσεως ἐφῄκαμδνοι αι δὲ πο, 

Ἱ ήπια) Γιμωρήζαμὴ Τ10 διδὸµλνων Φύσιων χα) βάσχαλοι 

ον η αἰθερπύω, ἠυχών, ολδεσμᾶσι σα, ζρις ἡλι- 

: χοὶς παθεαι,, χα 0 | )άπάγχοισι. σ] ὅ µόΥΟΥ τρις τη πα- 

ών « πλορήν αἲλίζονται; Ὀλλά χα) ζρις ας τέιω ἀθλου 

| Μσίαμε ἐπεσραμµενοι: χα) 19) ὅτι εἰς τ ὑλέωλ) τὰὸ 

| λύεσιν ἐλθοντες , 9ἔουται της ὥμαυτη Ἀθιλουρσεως, πολ-- 

| | λοιέγὸο ραρδυ καὶ ΤΝ οσίως χα/ | κκραρας πολήθ.ο- 

| ολο συμφορα[: αξεπϊτ]ουτες. 

/ Ἂ ΗΡΑ Ω/ | 
Σύμβολο. παιΤΕΚΧΟς νόος ἔασείρε να- 

λαο | 
) να ἡ ἸΜωσαρκὴ βίβλον κατ' εἰκονα, λεοῦ 

πλα( τὸν οὐ λεστον ς οὑτω ο 9 ἀζαλδα[ου τον 

| ποιητζιὼ καὶ ' πατεέρι ὅ Όσμου « φησι Ἰσύμβολα ἐ εγκα» 

| μία της ψυχα]ς τη της έαως ἡ' ἰδίότητος. χα] ) }ὸ οπὸ 

| 
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στων πατθκκὼν ασερμάτω) σχ α| /γυχα] µὸ ο χα λλά 

3) αἱ ,ἁ σορκείᾶναι πασο) αξὴ ἐβλάσησαν. χα) ἀλλά, . 
αυ (ος ο) ανταις ταί[ς ἀσωμιαίτοις ὑπαρξεσ. σε α 
πα , ἀσωμτως ούτε χα) ἑνωφδώς” δίῤα. δὲ ὦ ζρις χόσχιοίς, 

σεέω νήμα χα] συ) μίοο-λοι εἰσὶν αἱ ἀβρητοι τους δ στο, 

τες, αἱ καὶ Ἡ' ὀρετῶν ν πόρχε[κδμαι, 

Βήη σωμα Ἀιπόντων Μωγα] καθαιροῤ--. 

ται. 
π 

Ει τὶς ϱ γλωμόνως α αχούοι α ῥησῶ, Ούχ «Ῥαντίώσε- ι 

τα] ὄρις ἡμετέρεις δύγμασι ση )2ὸ οἱ σεφαλίται ϱὄντυ- | | 

ρέν βιαἱοις α]ασι ὁ σώμμοι λιπόντες, καλαθλεν ἑ έαυ- | 

πων ψυχας τετελέκα συ. Ἂλλ ὅ πῶτο Φησι ὗ Χδλ- 

λος, Ὀλλα πούτα βίαμν λούνατο ἐπαμν᾿ δίοτ, Φι- | 

συ ἍγυχΗ Ἐλτποιως Ἀιποῦσα σώμα βδελύεται | 

Ι 
4 
ι 
| 
[ 

τάω παν ζωω, τὴ μισᾶ τω (ωθὸς πάτο Ἕππερο- | | 

φί, 1. χβίθευσα «ῶσδεα αἲω χώρὰ. αἱ δὲ οὐ νασοιό | 

απ ἔκλησιν ἅ ὃ ζωτκοὸ (ρµατος Ἀάπολιπούσαι ος 

οὐ  μλα τι 9 υθιερα/νοισι τζιὼ σθὸς πάτο νόἍσιν τε. 

χ9) Ροπή. 

Οπ Ψυχ) πὺρ ὅσα Φφάφνον λωάμ, 

πατρός, 
Αθαναῖὸς ὁ Τ μδμη, ῷ ) ζωῆς διασύτις η 

Καὶ ἔχει πολλοὶ πληρόόμα]α κὀλπων. 
Π νοκ 



ΙΝ ΟΚΑΟ,. ϱΗΑΙΡΑΙΟΑ. ος πι 
᾿Πό ἀπίηρι ΜΗ εβαἴΕΥΠΟ [εηαίπε ῥγοὐμδία [η 
[60 ούήε» εἴἰάΗ1 ογά (πες [Ηβεγίογει [βα1α οΥἱρίπεη» 
Ἰπάε βαὐΜετμητ. εά ἵπ[μή/]απὴο ἠπεοηρογεῦ αἰλα 
1ε [σπα , πεοτρογέα Ίεπηρε σσ’ ἱπαἱμίάμα ; αἰία 

ἔεηι {ασια [σπα [ηι εν’ (πιῥοία ὑπεπαγγαδί- | 
Ίνα 1Ο εἱργοργίειαιΗπα, ἔρ[ εἴίανη υὐεμείρηε Ίοη- Πρ 
ρε εκεσ[[εηΙοΓΗΠΑ. π.. 
ο Ψἱ εοτρις τε[ποποπείαπι απίπια {πης 

υτήππια. | 
Ομι ἀἰέίμηι ἐ[μά «0 Μα 'ΠεπΊΕ αν[ομ]εαμεγές, 

Ἱγερεγίει ἰ πο[ίτα ἀοέήγίπιποη 4 μετ[αγί. εἴεπίηε 
Ἱεογοπα(ἑ ΥπΑΤΙ}Τ6Σ φ! α[Η1έΠ1οπή ΓΕπΙΡοΥΕ ο εὐη- ͵ 
|οἷστ ϱΟΥΡΗΕ ΤεἱἆΜΕΤΗΠΕ, [4 {ρ/οΤμγε απ» ᾖη- ν 
[ἔγαν μη: 5: ΡΗ γώ; γε ἰάεΥΗΠΣ. . 4ος ΠοἨ "υμ[ε 
ΙΟραίάκη», [εα ἰαμίαε οἱ) 61Η ΠΠΟΥΕΕΊΗ υἱο[εηίά, 

Ί6ο φεου αγά Φα εοὔῴΗ» 2 ἀοίογε ε[εγὴ,ραπε 
ία ἀδοναΠα!μ σσ’ «ΟΠΜΕΥ/ΦΠἱΟΠΕΙΗ «4111 ϱ0Υβο- 

ἴτε ο, οοπΙΓά ϱΗΙ σαµάἱο σα [μρεγίογα γεµο]ατ. 41 
ο {η Π2ΟΥΣΑ αηρ «ΟΥΡΟΥε ος πα γα εγατ[]ο- 

ο υὐταγα γεἰζπφμήή, ΠοἩ Φ4ΥΛΟΔ ΜΥΣ «σγε [εΥηπε | 

141411 ζ5" ΡΥοΡεΠ[ίοπεὖη {11 ε’ρά εοΥΡΗ. | 
Οία απίπιαἰρηίς ε[ε]ηοἰά Ροιξιία ραιτῖς, 1 
Ἱ.Ιπισιοττα]ίςᾳ πηαῃςτ, ὃς γίτα ἀοπαίπα ε{ῖ, πα 

Εεβαδει πιαίτα εοπηΡρ]επιεπῖα πυΠπη. η 

--ᾱ λα αμα Ε πιο πω ο ο ὁ ανάσα Ὄνδοιος κι ο σοκ 
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η «πίια γη [ε ἐσπίς ὙλαΙεγίρ σογρογήφ με ἐχ- 
Πα ή, Ρε αὖ υηΙμεγ[ο εοὔ1ΡΟ[ΙΕΟΥΗΥΗ σεπεχε Ὁ λα{ε- 
πο, τἱαἰὲ ΟΥΡογεεχδΡία, ἠηηλογα ή ε[ῖ. πρΙ] οπίγη γ1ά- 
Π. Εεγί αμ! εαν βαν ίεερν {1 1ΗΗΙ ΧΙΙ ον μ]- 

10 1316 εοπηβο/ία 6[ᾷ, ο η εᾳ οχ Φηἱρς οοη[Ιη-- 
τα Π11, γε[οἰμ] Ροβιε. Ε[ξ ῥΥκίεγεα υέα ἀοπηάά, 
Ζ1οΥ{Μος υἷτα γαά{: ἠ]]/γαης. Γάδει εἰἰαη! Ρίμγι» 
ΓΊΟΥΗ7Η [Ι3ΜΜΛΣ οοπηρἰοποηίά, 14 ϱ[] οὐιύπει Ροϊεη- 
εἰ [[οορηγίοος Μου αἰαπ][γα Ποπ : φηία Ρο 
ο ΤΙΣ ἀὔμεγ[ας ποπ» [με οα[έγ6- 
σίοπες ΕΙ] ἐηαδί(αγο σοι. Ἶ 

ΊλειποἨ πείς πλείμπῃ, {εὰ οὔ{εσι. 
ἑπαπά[ε, ο 

[ἆ ε[εαἡμίπα Πάϊμγά Ποῦ [επ ε,πεημὲ ἱπάίσπα- | 
ὄπηοα εί, [εὰ [μα ἕτ εναπφμ]]α. ]άεο πὸ ἠὴηπίε- | 
ο ΟΤΤΟ /[εά [αάεία 7’ σταιἰά 
οηπίά κά {ο γάΛΗΕ.[ῖ επί [ουηηάα δι] ε[[ει ἕτ πηῖ- | 
Πάχ » Ο/Η ΥΟΥΜΥ ογάο ἀμάμση [μή[]ει αἲ[[οίνεως, | 
ντο ΠΕΡΙ] {Ε φμοά εἶκε Ροτεμηᾶ {/βίπεγε Ρουµί[[ει. | 
«1 μεΙβα [οπιεηεία φηαάαεηµ»α ποβγ υεπά 
εεπ[είμτ. Γης επἰγη ᾗμχ ο ἔτ ἰσπίρ ϱὔ/1ήη6Ης πιά 
ᾖσ. ο {ἱνο ΗοΙ οἷει ἓγ ΓΟΥΥΟΥ [Η1 ἴπίεγγπή/ίο αἰ- 
1, (Υ6α που ῥεηἰσπ]εαιή ῥΊορίετ Ρἵααπῃ τεταΠὰ 
εἰ ΥΓ [/ΥαΓΙΟΕΥ1. 

Ῥατει (εἰρίαπη ταραῖς, 

σπον --μ-.-. 

----- - 

Νε αιάεπὶ 



Κωδ, ο τν νο ο ο, στ ο 
πο ος. 

1Ν ΟΚΑς, αν ας 

Η Ψυχή «ύλον σα « «σώμα πόρ, 1 στὸ 

των ὅλωνχα) ὅ υλικο (0 (ρμκάτος ὀ ηρημδμον, αθώα 
δαν. 622 ἐγκαζαμέμικται αυτή ὐλικὸν Τ! χα) σχοτω- 
δες’ ον στι Ἄατος 6ᾱ]ν, ἵνα 9 λυῦ εἰς σα ὁξ ὧν 
| σείυετε,ον. ἐς] δὲ καὶ Φεασοτίς ζωης , ἕις εκροις ζω 
| πλαμπουσα.. έχἀ δὲ χα) πολλών πληρώματα χ9λ-- | 
τα ν' Ὀυτεέςν ἐ έχὰ δεωωμιεις ππτδουτικας τῇ τδέ ὕλης | | 
| ο δγιύαπτα! ν.. ας νά φορες | 
το εἰς (αά λα φόρους ζών ια ἐγκαίρμον πο 
μα. 

ἵ Πατήρ ου ) Φοον οὐ ρούόχει. νε, θτυ σ 

| οῥηχεά. : 
ἱ Τοτέον. ὀτ] ο ) βόον Οεκ ές] Φειμασον κά] αν αθμά- 

Γκτητίκον, Ὄλλα γλυκό χα] ορ αἰοΥ οδεν 6 Φόσον 

ἱέπον ταῖς πσοκεμῶραι. φύσιν, Ῥλλά πιο ο 
χαριτῖ πδρτα ἔφελκεται. -. δρ ο] Φοδερον τα) ἆ- 1 
πειλητίκου, σὺ ἐλύ ὃν α) ή πασαι σαξις ΤΝ ὄντων, Η- η. 

δ νου ος δωανθρου τζω Οπείου ας 

σν 

Μη. 

ας ως Αν.” «λωως 

ια αλα 

5 εξ πω 

στο 9 ὄ δόγμα, οκ. μερες ἀλήθό  ” ος ια 
5 2ρ λος 1) φας ὅθὶ καὶ πόρ κατθμὸλίσκον ἵο ζοις |, | 
των θηροιό. ἄπειλη δὲ 9ποῦ σι Φόεου ή οἴκο- | 
νομίων ὄλίομεσις τής ωθθς ημας στό, ἀγαρο- ή. ή 

Ὄτιτς. | 

ο Τοιτήρ ἑαωτὸν Ἡρπαίσε, 

«πα ος 

ακας-σέ 
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Οὐσί ἐν ἑῇ δαυάμει νοεθᾶ; κλέίσας Ίδιον 

πυρ. 

ο κὸμ ος πα λογν ζράστος, ὧς ὁ ὅτα πδρτων Ἴ ος, 

ὃς δε ) πα τρ ὠνόμιαίς-α] ς ἀκκτάληαον ἑαυτὸν ποιά 

ο) ) αν έλαώ]ο, 6 μόνον ταις ο ρταμ ο δόίντέραι 

Φύσεσι κ] ταις ἡμετέραι ψυχας, λλα κ) αυτη τη 

ία δενάμει. δα δὲξ πα ς ὁ ρα, ἑαυτὸν 2), 

Φησ Ἶν νρπασε πατήρ ου πὸ πτίσης Φύσεως. σσκ ἔσι 3 39 

ον δδου.ς ον το) ἡς ῷ γὸ παρ ἡμῖν ο πατήρ δεδὸ- 

γ/κατίς΄αἱ ὡναῦ χα) 0 ο χα] όρος τά 

πάρὸοο ν «5 θάος Ἄθορς πάῤφυής. 

ΗΕ ντε / ω  /{ λ/ 

Ἐσί Τί γοΗΤΟΥ 9 6 σε ΥθΕΙ γο8 αλ.Ἡ. 

Π ψυχδε έκασω ον. ασ λγματι καζάλληλοη 

ἔγά καὶ φ δώαμ’ ο μὰν αἰλδητοί, ἀἰρθησι ζρις δὲ δα 

νοηποίς , άνοια). σν δὲ νοητοῖό , Υοιώ. Φιν όρο 

Ἓθρλαος, οτί ο) ὢ τὸν ἕ ὄσ]ν ο 9πος, δὴ ὡ πο νῷ ὅρι 

ληπ]ὸν, Ῥλλὰ τα) αἲθὰ 6 ἆ νο αὖλοό ὃ τ ού ἳ ὄμαία 

τη ψυχπς δειναμείς. ἐπ ὄτυ ὁ θεος κυθκως σο]ν ἓν, 

μυ ) περα καλα αὐτὸν κ. νο, δλλὰ αἱς 

της ἔναία δωυαµεως. ὁ 2 θερτως ἐν, µονώ πα] 

παρ ημῖν ϱὶ ληπ]ό πως «681, Ὅ] οὔτε θέα 

ὅτε |ῷ. 
πω) 



-- ---- ͵ . .. οὖ ο τν” ι 
αλαθλω. κα ων το Ελ τς σεωςς, δν 

ΙΝ  ὀξλο. 6ΗΒΑΙΡΑΙΟΑ. Ἅοο 
Ῥνε 4] εΠ] ἵΏ {Πτε]]εόχ]1 {μα μα, 

ἴσπε ρτορτίο Ιηε]υ{ο. 
ΟΥάσε θὲς [εη[α» ε[ξ:[Ἴβργεσηο οπηη µη [2 εις, 

-ομὶ 65’ ρα:εΥ αἰέδως [, Ἴοῦ [οὐ Ργίπ 5’ 1 

 ομλάρ πα γή πο η με απάδα», [ά εἰίαπε ο | 

ῥιορτια πα ΡοιεπΗία [εἱρ[μηι [εοί ΓΠΟΟΗΡΥΕΡΟΗ(Ι- Τι 
Ρίο ὑπηρετεερείριίου». ῥοξεηεία αΜ{ΕΡΗ ραιτῷ ε[ ο 
ῖμο. ῥα1εγ η(ήη, ΙπφΗΣ, {ο[ΗΡΥΙΡΗΙ αἲ ομ1ί πα- | 
ταγα. ὁεα {χμ ἆ {ορ 6 βίαηα ᾗμά6ἱ «ο ΡΥΦΜΗΑ 

Ποη ο[ὲ: σεμε ἆοοεῖ ἴη [1ο Ραἴγεηη εχαέ{ε το ρα - Ιτ. 
Ἱ τί ή4 εοςπο/ϱ ῥ ο[[ο, ῥετπάρας έπη { {π ρα: γε: αἲ-- | 

| 4με αἀεο ραϊγῷ ΠΕΥΗΠΗΗΑ ε[[ε ῥήενα σσ’ ἀμίπηνη 1 
Ἱ. (ϱΥΗΙΟΠΕΠΗ Πα Ηγ υίγες [ήρεγαηίοπη. η 

Εητο]Ησίδ]]ε ααοάάαπα, ααοά Πλεῃιί5 | 
Ποτεατε ρετεἰρἰεπάπηα ε{ε. η) 

(μ111δοἳ γεγτεηῖε εοργεβεπ[ιθΙ/οβρο[ια Ροῦ ο 1 
Πἱζ απίηια βαδοῖ,υὲ [ο ΙΡΗ[θη» [η/[Αή1, ου Ακάμή | 
εοθἠαξίοηέηη , {ηΓεἰ] ἠσιῥή[ΐδιρ ΊΟΠΙΟΙ1. [161 ία 

ΟΛαἰάειβιιοά φάω εν ἐηεεἰἠο(ρΗ( { [εμπεητε ν. 
παὐίεΠ οΡγεβεΠάἰ Πο Ροβί,εά [οἱο πιΕΙ ῄογε Είος 1 

«μη γιΕΙῤ,ε[ί [ησκἰατῷ σπαιμίά μα απίγια ῥο:οη- ο, 

μη. Ομίαη κατ; «4εμο Ργοργέε”υπῇ ε[ξ, Άο εοπετή εὖ α. 

δε ῥεταρεχε . [ρα ἐπά μίαν βοεΕΕῖα μα υηΒ εο- | 

σπο[οτν. πά ῥΥίιο Θρεγ [ υηᾶ ο (ος ἵῃ Ἠοδή 
ϱ[1Υηο εὈργεβεπάςτε [ἱεε,]ὸ εοβἠΙαΠοπενπεῷ;1έ{έ. 

δς ἤ 

ον ων ο-..........οου..ὖ μ-----ᾖ -. 
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Απίηια εχριι]{οτςς, ἐίαπι τε[ρίκατε ΕαἰσΙι- 

ἴᾳ5, {1ης {ο]ατι ἔας]]ες, 
Λο φΗή ἀῑκαί εΝρετε[εφηἱἆ επ απἰηἹάηε α εοΥ- 

βογο ἀῑ[[οίμογε {ο ποπ Ρο[[ε, αἰξ ουαἑµίμηη, [αοιί- 
1αΐ ος μα «πιά ἑςοΥΡογεά παίµτα [ογα» ΕΥΜάΜΗΙ, 
εαπηφ α υἱδ]ς ὃ αγμηηπΜ {ῃ εοὔβογε ΡεΥΡεβ» 0 μα[ε 
Γε[ρΙΓαγε [αεἰμηί » αΡΥΗΡΙΗ [ααιίο ε[[ε, ἱ4 [ἐκ 

ρα, Γαομί(ατθ ᾖιῥογας., πες αὖ τυἶ]α αγά «οεγςῖ- 

(45, ζά Ρο/6/]αιε υἱσεγε, υΕ ἀΠΙΠΙΑΥ Ε εογρογεῖ υἱή- 

αεί 6ΕΕΥΟ(6 αἀσιοάδ εκρεάτε ὃε βεγατε να] εάι. 
Όροπτοι το {εβίπατε α Ἱήςεπῃ ὃζ αἆ ρα-. 

(τὶς ταάἱο», | 

Ὑπάς ἱπιπαί[α τἰδὶ ε[ε απίπια Ρ]ατίπηα. 
Ώιοηίς νε[είτα, | : 

Ο)Μοπία τα απἰγλά Ποη 4 [επαῖπε [ή ειίαηη ρα- 
δεῖ, πες η εογρογεί (οπηβεγαλεπιῶ εοηῇὲε, [εάς 
{αβενπύ α ἆεο [ήα1ι ε[[επείαηι πα ε]α εἰ, ἰᾷεο «αἱ. 
ῥε επεγ/ά τε[ρίσετε ὅ αα ἀἰμίπαπι ἵψεεπα γεΜεΥΙΣ. 
Φεβος ϱ]μγήρια παητ»/ο πηζ{ε "υε(Ηέα ὑπ βαὲ ΙηΓεΥίο-- 
να υοηίε. τά ϱ[,αεοἰπόἷα ὃν ἐη[γμδία βΗεαβαιτε σ 
εἴέάΙοΥ6 «ΟΊΊΟΠΕΓαέΕίοπίῤη αἰμίπίογή /οΥ(ὸς αιᾷμε 

εδάΣοπά., εὔ ἠ]μῃο Ρο ἱ{οΥ [18 α[εἐδαγεε, υΕιε- 
γόγο 1/16 ο ή (ἡς ὑποίραία βίπε ἠ]]με γεάίγε [μα εαχ. 

Οµιηία αὐ νμο ἶσπε ρτοάμότα {αΠς, 
Γορ/πα νετ ε[ τε[ἰσίοπ] ποίγα οὐ] πΙαπεή-ο-. 

η] 



ΙΝ ΟΕΑΟ. ΟΗΑΙΌΑΙΟΑ: τοΙ 
» 2Τ ὤ »/ ./ ) ια. 

κάν ὄξωθίρες αγανπγοες, ὄυλλυτοί εἰσιν. 

Ίνα ματς λέουι, οτί βάλομα! νδὸ Ἀπολύσαι τω η ᾿ 

ζω ἵ (Ομκατοό , « δεώαμα δὲ Φησι ῶ λθγιο, | 

ο α4 { ὀδωλούσαι τζιυ. υχὰω δειωάμεις πο της | 

ματίκης Φυύσως , χα ο ή αἰαγὴ) αυτζὼ ποιόσαι | | 

πο τν ον (ματ μόλθου {9) τῆς Κακώσιως, θζλυπί . 

εἰσι᾿ ζουτεςῃ, καὶ ασταὶ ἑλά λεραί εἰσυ οἱ δυνάμει, μή | 

αν πσο τίνος εροή ναι Φύσιως, κ) Ὀπολύσαι λ) ὸ δ(5 (σκα”- 

πίκης πολης Τζο λοχέω μαίοε βλ διδεούέωται 

Χρή σε ασεύόέν ὤθος  Φαάος ο ὦ ὤθος Πἡ 

πατρὸς αὐγα, Ἡ ί | 
Εν» ἐπέμφ»; (οι ος πολιω ἐδσοι- 

μὀρη νουυ. 
Ἐπειδὴ οὐκ πο ασερµατωνή ἠυχ» τί αὑπσο- /' 

| πα ἔλαθεν, φῇ ο (ρματκσὴν υφάσήκει κρσίσιση, | 

οἱ αἸωθεν Ὅ-πο να τέιο ὑπαρόν έ «θὸς ο κδίον 

χο) | ἐπεσράφθω, καὶ (σθθς ὢ Εᾗμφος κών. τζω αἲο-- 

δὺν, πολιὸ γὸ ἑωπιμκθών νου ιλὸς᾿ ζρυτε- η, 

σ]ν «Ῥεδύσατο ωρὰ ὃ. ὄποιητό ὁ ὁ παρὸς αὐ α)αμνήσειο τα | 

Οφοτερων αήξεων, ὅτε Ἡ ο) ἐλάμθανε καθοδὸν, εναν ᾗ 

ο αῄα Ἡ Ὄρτων αλαμφήσιων παλι ολοι ἐπλόάσι, 

Εἰσὶ παύτοι πορὸς οὐὸς ο)ε)αώτα. 
Ἡιμάτερον χα] ὀληλες ὁ δόγμα. πιλῤτα 9 3ρ 4 ον 

ςς ή 

ου -- ου... ο. 
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»/ / ον ον λ » 3 / ο 41 ο ’ ουτα, (6, τε νοητᾶ , χ) α/)ητα, Αστὸ μόνου δν Τὰ ποσο 
σασι 6.λΦδο) αν θδο μόνον Όπου ἐπεσραπ]αι “(9 κδὸ 

. ον .! . .»”/ 

ντα ν θνως ανν ὅπου 8 ουτα 9 ζὗτα, ουσιωδῶς | 

ὴ »ὶ ζωτικῶς' ὋὉ Ἀ ντο ν ἕνα κὶ κ νοοιώὠταὶ, οὐσιωδῶς 

ὃ ὄντιώ καὶ Χα αερα». αφ ένὸς δω στλώτω γολῥητα, 

) ὥς ἓν αὖλιο ν Όουτων αὐ αἰαγωγή. απ]αισον οἷίω Ὁ λά-- 
γιοΥ, καὶ πληρες τῷ ἡμετέρου δόγμκατος. 

ενώ, ν αν / / 

Ανοις λεγὰ ;πυ γ9εΗ σµπου λεγὰ. 

Οπτον., Φησν, ἀχούσης ΦηριθοΦμδύης Φωνης. ᾱ- 

νι Θρρ/τωσης ὃό ου 6 νου 9 μὴ Ὑσσολοίθῃ ὦ ὡς ο 

“» Φωνίω ζωὐτέω ἀφιείς ἀγγλιος ἢ ια) ὅτος » ο | 

Φοεικώ 2 γω σεέωνρθζρσιη Ἅλλ ο φνος εδ Χύ 

τέωυ ἐς Φύση ἀμεβάσωρ µόνον «Ἄθησε, σὺ δὲ, : 

ἠδεινω , Ίχουσαις  νοήμκτοό συλλα θικὠς χα] σσρο- 

Φορικῶσ. ὥς ὸρ 22ρ ὁ Ός τή Μμετερων Φωνάν 

αφώνως αχουὴ, ὕτω χα] ὁ αχ θοσπον ας Ἡ κ. ο)- 

νοίας Φωνητίκώ» δέγεται, ἔχαισον καθώς ο Φυύσεως 

σερ) ὧν. 

ος Αάζηδι 
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. οηηία ΠάΥΙΦΗ6 ΦΗ«ΟΗΊΩΜΕ ΗΕ. [ο Ίποπέο, [με 
οί ρεγοερηρη]α , ε[]επίαπε [ναπι α [οἱο άεο 
αεοέρεηπε», σ' αἆ [οἶμηη ἄμιη οοπήθη/α [η αλ”, 
εί ΦΗἱάεηι ή ΙαΠΙΗΊΊΥΙΟο [411 ε[[οηηία[του; 1 

΄4ά υεγο μη: ϱ5. "υμΗηΕ, ε[[οηηατεν σσ. πυἱλα- οι 
| [)6Υ 1 αξ ας [411 σ5' μη η: 67" ΙΠ1ε[ἐσηηΗ, ε[[οη- ιν 

θα [ἐτεγρυα το ὃς ἰπεε[]εέθμαίτεγ. «49 "υπο ἱσίήμΥ με 

ϱ[ὲ ου μή ΥΕΥΗΥΗ ῥγούμέῆίο, (5 αὖ «υΠΗ 1Η ΠΠΕΥΝΗΗ 
Γ[ἱαΥ ΥΣ Τά μ όἡ1ο.. 4{ΦΊεβος ογαςΜ{μη1 ου/1 εαΤεΕ 

τεργεβεη/ίοηε, 67’ πο[ίγα ἀοέἰγίηα ΤοΓΕΥΤΗΊΗ ε[ῖ. 
Έσα πιεῃς Ἰοαμΐευς, ο υτίαιιε {ωτε]]]- 

σεπἆο Ιοαμἱτι. | 

ο Οµαπάο, αΐε, νοςεύι ατομα ἑάτη [ρεΥπεε οὕ- ον 
1ο ἀειοηαπίεύι αμ /ογῷ, πο οχ{/β γχος φοἡ νοςεή 

{[]άπη εώεπς [η αησεἶμ» [µε ἆεμο 1111 [6ΥΥ1ΟΏ6 ΡΥο- 

Μ]οΥΙΣ, φήαἶεπα οΥε εχΡΤΙΠΕΓΕ [οἱεηημα: [εὰ φήοά ὃς 

(μΙάεση [δοβ μή [λα7α {ρ[ιμ» ΠΑΙΗΥΑΥΗ αδ[ο με υἶ]ά 

αἰμ][ίοπε 1016 ἑάΜΗΗ ἑ θμ απάἰμΙ{ ασἰ[αμε- 

ΤὸΣ, ἔψ “υόΤο ΡΥο θά Μα Ρο]]ες [αοΗ ἰεατε,ήΠΙΗ ϱ0ςῇ- 

ἑαέα, Ίο [ος ας [)]]αθας ὃν νογδα ογεργοἰαία,αἡ- 

αἰεή Ρεγοερετὀ. φ46Π1Αάπποά μία Θ1/) σε "υοςθ: 

πο[]γ/ οχα κά αὐ/ᾷΗ6 νοςμήή ΤΕ 1οήο,1α εἰ-- 

431 ῥούο αἱμίπα ἨπεηΙή εοπεερίοπέ Γαποηαγα 

υοςίδη» εχργε[]α; εχαρὲ!, φμο[ίῥει [οῆ]εει Ρο ης 

Παἳ κ ΤΩΙ1ΟΏ6 65’ εαβά{αἴέορεγαλ{6, 

σς τή 

μ.ο “πμ ω 3 κο. πο πνμς 

2 ᾱ 
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Ἡ 
1) 

ΙΟΛ. ΡΦΕΙΙΗΙ 9ΞςΗΟΙ1ΙΑ | 
Ρετρετπο η ᾖοςίοστα {αρεας ν]ηίαι νίαιςο | 

ας ρετος. ι 
1. ε ἱπαρῆς {εγηπο εῇ, φμοά εοΥΗ. [Ηρρίίοία οἷεμς 

εἰἰαή. υ[4με ἵη Ρο//εγοῦ εκἰεπάἄε. πάπα ῥάηας αμα 
[.ὔ τογγα {1ΡΙΗΗΥΙ [η1, ἐπαίεα πε ογά μη γη, ἵπ 905, 
ἐπημίε, {ατις ν]η]ας, ἰ ο αἰμεη[ε ἠἶ]ος παµσὶς 
σσ ἱ]γεγαίε [οορ [8β/εΥΥπεΗς, σσ {ΠΜ Ἴεοτ 
πο Υησιν οὔ[ἐγορὶ. «μαβγοριει εεἶανη Ρτουίμα 
αἲξ (οσΠΑ{ΑΥΗΊΊ αΠΙπΙάΥΜΗΣ εὐ6επεγεηαΦΜοήμε/μο 
εοπ/[επαΓ[έ1η Ε[]ε εο/ΗΡο/ΗΙΟΠΕΥΗ 7 ϱά[0 μέ Φα Ἠσάμηε 
Παἴμγα υὐπομ[ν εχ[οἰμία [4Η1,οππΗ Ψηφ ηρᾳµο. 
α[[εἐδίρης ἱρΙσαιαν ϱὐ[ΗπεγΙ, οΡογίεχε Ἱάφμε σσ" 
ᾖά5 οἱ! πε [4βρΙῶη εχρίεγρ, 65 ο οὐ παίμγα- 
[67η οοςπαΓίοπεπε ἠπημήπαππεπέή ἠηγεξίας αἴφμεγε- 
εγία [μεγίπή, ἆεπ]μο αὐ Ι]]ή γερηγσατί, 

Νε αἀαιιχεγίς {αἴαπῃ. | 
Γαιμηχ αβρρεἰἰανμης [αρίεπΙίογες {πίεΥ (ηκεοι 

ὁρ/[α7η Παίμγαύα , εί ΡοΓέμς ϱοπβ]οηἹΕΠΓΗΊΑ 1ἱἱηαῖ- 
ΠΠΙΟΏΗΙΗ (4 ΕΠΙΙΗΤ ΠπάΙΗγα Τεορίε. Εερτομίβξ- 
τά (Ημ εξ ἱπηγαεαίαία αεὶ ῥεπε[οεμεία: [αι υεγο, 
Φεοά εοπεχἰοπε ἕ- [6ηἱεγεγἩ ουιη ή ΓΟΥΥΕΠΑ σΗὐοΥ- 
ΠαΤ.ὁ ΗΗΟΙΙΗΥ απ ϱὲ ῥγομία δια, ἱπτε]]εζ]μα τετ 
ΟΡΕΥΑΙΣΗΥ:Γ 1ου ο,ὐἡ εἰΙᾶ εογρογα[έτεγ, Λε 1Η 
(αἰϱ) εν {ρ[ς [αιἡ ή αμσεγε υεἰς, 146; [4βετατο, 
Γεά οὔα οτε [οἱ15 ἀοὶ υρ] μαι 4ἰσ; ΠΙοάΕΥΑΕἱοΠὲ, 

οι 
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μέχοις. 
Πεει τα αγίων ὁ λόρρρ Φησῖν, ὅτι μελθι η ᾱ- 

πτηρνων Ἀλατήν τὰὼ κὸλλασιν αύθις ὅδους ο .., 

νπσηθοήοιν αλλαίσεις ο’ πΦΟδΕΙΧ)ύλνον Ὁ «λθγοΥ, 

αύθις, φησι υκατωρύσται υτεέομ, Ἐδημυκάται αὖθις 

όσο γζώ τόπος. τι ο )δᾗ λεοντὠδὲς έπη χει ὤρυγμα. 

| ἆρ1α) ΓΠροχλος φησι, ασ. συγοικῶ, ἠυχῶνο ομοφυης 

όν ἡ ) σιεύτα ἕις "καὶ αἱ μήπω νπολυθύσαι τν τῆς 

Φύσιως δεσμώνς ορίοις Ἡ τ ὑμολμών κοιτέχοται παθεσι. 

δσουχο σούᾶ, τυχεῖ τὴ ὀλης δίκης, χα) αλα σλη- 

αὈείσοις ο τίω Φισικὼ συγέφαω Ἡ. µιάσμιώτων 
Καδαρδέωμι παλυ ὂὅ αν, 

ΜΗ ) σϊωαυξήσης τω εἰώομδρίω. 
Εἰκωοδμέω οἱ Ερότεροι Ἡμ/ Ἑλλάύων, τίω Φν- 

| συν καζσνομαζρισι" βλλον δὲ, ῶ πλήρωμα ᾖμ ἐ ολ. 

λάμνκωννὦ ώνη π όντων Φύσιό εἰφδεχεται. ές] δὲ ο ωρθ- 

νοια, μδ, Ὁ ώμεσος ασ τα δεξ ἀεργεσία ομδριθη 
δὲ, η ολ] τὴς τὃ εἡμοῦ ἂν ὄνπων συμπλοκῆς (9 η ἡμέ- 
τεροι κωβερνασαα. κα] ο πσο Έλαια δρ χείμέρα, , ὃ .ο 

. πὸυ νοερο)ς ονεργώκθμ᾿ ας σσο εἰμόρδυλω δὲ οκ χα] 

(φματ/κῶς. μὴ τω αὐξήσης, Φησί, τω ο μάμω 

[ ὶ ε / ΄ ρω αι, λ ῃ ς 

σαωπτζου χα) ορ {ωτέω νε, χα). πο µονῳ κ" 

κυθεργηιαητὴ, 

ΙΝ ΟΚΑΟ. ΟΗΑΙΡΑΙΟΑ. τος 
| ἃ / ὶ / 5 / 
Αεὶ ιρσε θων καπτυρύεται ἐς τέχνα, 

/ 
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Οὐ22Ρ τὸ πατεικῆς ὀρχῆς ἀτελέςτι 
ζοχα ἅ. 

ΓΠαύται, Φησὶν, ὁ πατὴρ σπθοαγὴ τέλἆα, ὁ) αὐτάρ- 
κ κ τίω έαυτ αν (α5η, ἡ δὲ τν. λωονθνων πολ” 

/ 2 / ς/ / ../ » ν 
αχις ααθξ)άα, 9) υφεσις, παρυφισησι τζυ ΕΥδεἰαβ αὖοις | 

ο 4 / ο λνί- Ν / 2 δε ο 
κ) Ὁ ἁἀτελέςσ. Αλλο πατηρπαλ αὐακοιλότα] τζω εν- 

ασλ 2 » 
Φεία) «ὤθὸς ο ΤΕλάο), χα) δηπσρέφὰ ὤεὸς τέω αὖὐ- 

ον 2 ὶ ν) σΑπά Ε 

τάρχεία). ζρᾶτον 6ο) καὶ ὁ «ο δὰ πἩ Ὀποςολου Ἰα- 
/ ς πας ος / 3 / 5 

κνοῦ Ἱ ἀδελῷς Ἱ' κυριό «Ἰοπεφωνημλον ο σοθ- 
ν” ων 3 ϱν [ / 5) 

οἱίοις πής 6πισολης αυτ. πω ὀωρημκαι τελάον α- | 

νωῦτν 6ρ κα {ο θώνον ο. Ἱ παζος τν Φώτων. σσσὲν 

9ῥ ὠτελές Ώφ πᾷ πελείου «πθθάσι, 19) ᾖάλίσα 

στὸν τόχωνδν ῶ παρ αατδ «ωρρτως γκολ ωον αυτί- 

και έτοιμοι εἰσδεξα ατα). 
Ὁ » 5 / / ἡ 

Αλλ ση εἰσδέχεταῃ κκίνης πα τέλκος 
«ν / Ἀ 5 / 

νδο µΜέγελς ο” οζελ.,. 
Ου «ροιδέχεται ὁ πα τΘχὸς νους σας τς 96λη- | 

μιότων Ῥ Ψυχής ὀρμαξ, μέ γελό αἲ αυτη ἔλαλασ]) μδρ 
/ ο” / ἥ / τ 5/ | 

οφ ληθης ὧν πεπλάτηχε παρα σ παναγαρου παζθε,ελ- | 

θη δὲ εἰξαία μγησιν ὢν έθγεν αδωτε) Ἱερῶν σεέωθηκκἁ των, 
{ οαον| γ4. Ι |) / / ς 3 

Φωγέρυ α Φησει «ο ο έαυτ ο λε ληττ 
0 ή ν ηλὰ σι δν νο Ἡ, δω ὶ 

ο πο παδοςσυμµοολων.σουφεςή ὃς χα 
3” ”αε / ο / κά . ος Γὰ Ἆ | 

οσοσ ἱεραῖν λογν ὁ των συμθολων ν οἱ δυο ἐισίνν 
5 σε ο νο” ὁ αμ νι ο .. εν 5 ἳ 

Τὸ ερ) εἰδων ' οἱ Ἄ, δύΤὸ τν Οτίων ἐγα στων. Χά ἐσμκεν 
» 

ΕιΧ9Υέ6 
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Νψοη εΩΙΠ1 ἆ ΡαϊεΓΠΟ ΡτιπαΙρίο ἱπιρετίε- | 

«πα αμα ῥτοσεα[τ. 
Οία (αἰϱ) ρεη/εζέα ὃν πηγεονή οπηηίῤη» Ρτο 

ομίμ[ζμε οΥά(πε ἀ{ρηίίατε αὐ[οἶμτα ργοὐμαερα- 
τε: [εἳ ΦΕΙΓΟΥΜΗ {ή1ῥες γρ ὄσγοπιήβίο εδ, ἱη- | 
ράμπα [σσογ: ἀε[εέίμηι στ. {ηΡ6ΥΓΕΚΠΙοποηΙ. λα 
Ἱ Γεη”η ῥαΜεγ άσπμο γοοζα! αε[εζᾳ σα Ρετ[εζ{{ο- | 

16Ά2, ϱ0» ιο [οἱρηεἰαηη εοηΜεγἠ. ΕΙ/ΓΙοᾶ: 
6 φιος αρο[οίω ἰατοῦηρ ἱ}ουιγη [γάτος η ερίβο - 
ο ο 11110 αἶία «ὐοςδ ΡΥοπΗΛΟΙαΜΙΕ: Ὁήηπό 

6 οΆΗ7Η ῥεΥ/( μη [προίπε ἀε[ζεπαἰτ α Ραΐγο ἰμηηί- 
1. 1011 ο 1] ἵγρεν/εέτ η αβε[εείοβτοάξ, ῥΥς- 1 
Γοὴι οἱ αα 1 0 μοά αὖ {ρ[ο ΡΥΙγλο α[ΓαΠάΓΗΥ,εοἩ- η 
6 μηη γεαρίεπάμσα [μεγίήης ΡΥοΗΡΕἱ αἲφ; ῥα}α{έν 1 

σεᾷ ΠΟΓ αἁπιϊττίε 1]]ασι ΡαΐετΏα πιεῃς, ο 
απουίαας εχἰιετίτ, | | 

ΛΜ{επι ῥαϊοΥά π9 αγ ηῤείμε υο]μηΙάΙΗ 
«πίπαρο, ῥΥ([01α1 εΧΕΙΜ/ΟΥΗΕ οὔήμΙοΠΕ αἰμ]Παγή 
α βαίγε γη /[οςμΗ)βΙηῃο ἄεεερίαγΗη:, ὅ ἵη ΡΙΘΥΙΟ”. 
ΣΙάΊ1 ΤοµοραγΗ{ [40745 η µ5 αὐ {ρ[ο βαθηἰε τε[]ετα», 
νοςεπαᾷ; εαπάοΥῷ ἠπαίοεγα ο» γή [}ή1ῥοίογΗπε 
ῥαιγῷ σεηογής [1 ή1ΟΠΙΟΥἷά εοηΙνη ἔξα η εὐηὴ/εγἰ]. 
ο οπἰγῃ απίγια οκ [αετῷ υεγῥὴ σσ’ ἀἰμίπὴ [ηῥο[ς 
εοπηροβίά: (ΜΟΥΗΗΙ ία 0 ΜἱΕΡΥΟΔΗΧΕΤΗΛΙ 4 αεγίς 
1η), βεςς ΗΙΕΠΙ α ο μιπής υπαΙῥη». Έτ [ιν 



108 Ρ5ΕΙΙ1 5ΟΗΠΟΙΙΑ 

(απο ἁγιαρίπες [ΑΕΥΑΥΗΥΗ ε[[επείανηπα , [ημ]α- 
εἵά Ψέγο ἐπερϱΜΙΙΟΥΗΗ (/1ΡοΙδΥΜΗη. Ε[αμτε σσ” 
ῥος [οἱ ἀἴσπαγη , αΙΙΡεΕ απΙπΙάΙΑ α ἠμαἶίρει 
ππίπια [ρεοῖε αῑ[Γεγγε:οῖφε ε[[ε αΠΙηΙαΥΗΗΗ [ρεεῖες, 
Ομιοί [μπι αΠίω0. 

ΟΠαμάο εοη/{ρεχοτῖς σεπίπΏλ εοττε[επα 
αςςαεἆςτς, 

σαετίᾳαςα ]αρίάξδ πιπὶζησίπα Ιπο]απιαπάο. 
1 ηποΏος εἶγεά ΜΕΥΥ ΑΝ υοἶ μα η {ος Πα Υά ηε 

7οηέίά665, υΗΡοΓε ΡΥΟΕΗ] α ζἡμίῃα εοσΠΙΠοΠΕΥΟΊΊΟ- 
Σ1, (5’ ΠλάΓΕΥ]ά (εποῤγίεο[α ἱρίοὴ. Όμοα ᾗεχ θὺς 

ὍΕΥΗΣΗ αἰζη μενα [ΕΥΥΊΟΛΕΥΙ αάῑγε εμρίαΡ,αγαπῃ αβ- 
ῥαγα, σσ’ [αίμα [αρίζεια πηΙζΗ ΥΙΟ. ῥαδει επἶηι 

ἐς αρή υἱή1 4ος αἱ 7λΑΙογεΙ (αΥ1οη 6Η} ΗΝ ος-. 

οί ζί ΤΜ1 01ο ογ{ᾗ] σεπῖο αρα ΕΥ ἵπ- 

ϱμ/Η1αΥΗ7Η υεγλία (ο!) η] ΗΥΥαΙ, (ή {1ο ΡΟΥΤΟ 

ομ11η! 1η16ΥγοράΜΗΙ Ρο[εΥΣ. [η σα ξ αΤΕΙ ο Ν16Η 

ἐρ[471 ΦΗ0 η ΡΥοΜοςάΠίοπε υἰεπά μη ο υπα ΜΗ 
ιν Ιαν μες ῥα]άαὶ [αμ ηη1 ἆό- 
7Ίογ)ά5 0 Μ0/ 4474 ΡοἨ05, 4Μο/ 6η γαΐο» ε[]ο: πο[γ 
αμ/6ΥΣ Ρἱεια(ῷ ἀοέ]γῆπά οΠΕΣ ηλα]ος ΡΤΟΜΗΜΟΙΑΙ, 
υἳ ϱΗὲ ϱγνεαρά ιαία ἀε[εἐδίοπε ῥοπ]Ματεή: οΜΤΗ υἱ- 
119 ζ5’ ΄1Α]σηΙ{ά{ε (ΟΥΗΗΝΤΑΥΜΗΕ. 

Ὀμοε Ιπτε] Ισ] Οί]ε εχιτὰ παεπτεῃ ε[ῇο, 
ών 

{.ἱοςΕ ο οὔηίᾳ Υ1έ(6 εοΜΡΥΕΡΟΝ(α [η8, ἄεμς 

ΟΠ 

ὶ 



ΙΝ ΟΚΑΟ. ΟΗΑΙΡΑΙΟΑ. τ1οο 
εἰκθνες κδβ Ἡ ἱεραν ἠσιων , ἀγάλ ατα. δὲ  ἀγλώσων 

σοιυημαίτων, δάδὲ 0). τὅτο εἰδύαι, ως πασα ύοχη 

πάσης ψνυγΊς κατ εἶδὸς διέςηχε, χ) ὡς ὅσα, υγ, 

ζ(οὦ καὶ εἴδη Ἡ ωχῶν σαν, 

Ηνήκα οἳ ἐριόμόρον σήμονα θόογήον 

ανδρ ήση δν 

Θύε λύθον μνίὄερν ἐπαυσῶν, 

Ὑ61δην μβρτέω Φύσυ οἱ σσ ὂογέοι δα/µονέε, ὧτε 

πδρρω της δνίας ) γφὠσεως Όντες, χα] τησ ἀφεγ[οι; ύλης 

παπνπλασμοι δε βέλὰ ο. στό ος τνα δὲ- 

ζααθτε) ο 250 ο κσκόοαξς 9υτήθιον., χα). Ούε λίρον 

μυς ὤβλ). ο δὲ λίθος ὅ-η ὃς δα έχἠ ο λκλητίκἑώ 

έτερου μείζριον λαίμονος, ὃς ὁ) ἀφα]ώῶς ον ὁ υλικῶ δο)- 

μονι σε οσιών, πο δοφωνησει την Ῥέρωτωμθῄων ὀλνθήαν, 

ο Ὀνποκρινται - το ε ερωτῶγ: λέ 4 ὃ 3 χα] ο/ομίοό 

«ο οκληη κιν τῆς 6 ) λίου ῥισίαν.ο ο κάλὸ Ἀδήδάῤος, 

πο δρ δα/μόνων ἀγαλοό, τίνας δὲ ΚΑλιή τίόστα’ 

3 ἡμέτερος ἑύσιοης λθηος πὸμας Ας ὁ ὀρλζετα!, 

ολο ως λαρετικῶν Ἀποπ]ωμρίτων τζω χαχία ανταλ- 

λαξαμθοις τη Της  αῥιᾶ 

Μάδε οὸ γοήτον., ἐπεὶ | έξωνό γον η 

ΓΕ γὸ ὢ πδμτ σα) νῷ αὐθεείληπῖαι, Ῥλλ ο Ἰὸν 

αμ πο ΄ 



πο ο. 5ΟΗΟΙ ΙΑ | 
ὃ «φθτοννοηπὸν, ἔξω τονξ ὑπαρχφ.Ὁ οἳ εδωμὴ δᾷε- 
ογματικάρνοήσς, κηδὲκαβ ἐ ἑτερότητα σερ, λλά 
ἄν] }μόιόιυ Τζω γοή]ω Ἀκοροολέω, χο] γζωυ Ιδίοτητα 

τς ὑπαρξεως, αν πομτος ἐπέκεινα σαν δα αῇ- 
στον δείκρυται, ὴ2λῤόσα ὁ Οκείνη, ο νους ὄρ]νο αρεῥ- 
τω νοητό, ὅ δν έξω ὦ ἀ ζνόντν πλλω ὁ Ότὸς | 

καὶ τὸ ο χα) Ἱ. ἀώθνοήτου ἐπέχείνα. καὶ μη 
ὁτί γοητὸν Οχάιο Ὁ θζον Φώμᾶν, μησὶ ὅτη ἀδθγόητο, 
κρὺ ΟΥ ας πλωτος οἱ ῥήατος 1) σήματος, ῶς | 
πού τη α)εμιόητον 12) αγέκφρασον, ὁ ση Ἰ ὔλλο ων | 

ὗνον,ἡ αμιφοίαις Φωνα]ς σεμγιυυό( νου, ἔσιγ δρ 15] | 

ζρῦ σεμ)ύγεασα| ὀγμλοτερρν, κο Ἡ τ οπφωνίαθαῃ, κου 
ου ο λνοόαα/. 

Αἱ νθήε ές νοάμλραι . παρόθεν νοέοι σι’ 

κα] αὗται 
Βελών ἀφθεγκτων νέοι ὥστε 

«νοήσα|. 

Αἱ ἴυγ[ες διωαμεις εἰσι τὶνὲς σα τὸν πατορον 
βυδον ολο τειών τά δων συγκε[ιδμα!' ας ) γούται Χτ 

ον πα΄τθικὸν γοιώ τὸν τέω αιτίαν αυτ. οὐνοφδῶς 
ἐν έαυτα) (ω2σησα άλλον, αἱ ὃ βελα) τν παζξο, αἱ 

Ῥγοητάέω  σορρολέιω ἀὠφρεγκτοι, (43 3 ὃν ὀξηρηεθνων 

σεεωνήμκατοι 



36Η ΡΤΙΙΜΥΣ Ι11εἰ]σιρ]]ο οχίγα ΠΟΠΤΕΥΗ εχί[έ. 
αἲ 1]]μ εχΊγα ποη εαν που μαἰΙογηνή αἰλάία, 
Πέ με αεαἰρίας [εομάΜηι ἱπεε[ιεέήμαίεηι αέκοτ[ία- 
1εγ1, [εὁ Γ[εομπά μη [οὗ ἠητε[[ἐσιῥΙ]οιη ἐχεε[[Η η, 
ὅ ο) Γεηία ῥτορη]είατεμ1,εχοέ[[ τη 1η Φα Ιο]-- 

δε υἶεγα οΥΙΠΕΥΑ ΠΙΕΜΙΕΥΗ φο [ήρεγε[[εηηίαίε αε- 
ΠΟ [{γα{μγ. λα οπηη ε[[επεία ε[ξ Ίποης ῥΥὗπιο ἐπτε]- 

ἱριρΙΙνοχήγα φπαὖη σγσάµ [1ρετήρ εϐ {/Η7ρεΥ (ο 
Πητε[ἐσίρη(ε, ἆοη] εχαέρε, φὶ ετ' ἱπέε[ἰσιρη]ε σο» 
Ἱ{ρ[αηι ρου {ο ἱητεἰΗσίβί]ε οησε τγαἨ/εξά{ε. «ἡμίπα 
μασ ΙΤ πέομε ἴπτο[ἡσιῥί]οη, 

Ἱπεφχρετ {ο ἐπεο]ἰσιδε]ε.Γ[μρενα: επἶγη ο/1ηε νοιΏ ὅ 
)εἰἱεέδα, νε πες ηιέ{ορεγαρβίρπες νεγδᾳεχρἠε- 
΄Τίροβι, []επείο μ/αρ5 βΟΠΟΥάΥΙ, υοπεγαπάμ 
υοείδηρ ργλζαγ] ἀεδεαξ. οχεεἰΙΣΙΙΟΥ επί] ε[ῖ ουηηέ 

. . . 9 -) Γο4. ἡ . ΡγαζἱοβΕίοπθ,εἰοεμίοπε δσἡπεε[ιεέζη, εργεβέ]ίοπο. 
Ιήησες ἱπίο]]οότα,α ραϊιγεἰητε]]1σῆτ:δς πα 

Ὁ Οοπ/οτΙΠ ΠΙΏ1] {οπαΏτίάΏι ΠἹοµέΠ- 
τάς ντ {ητε]]ίσαπτ. | 

ο ..2 9 ν ς 

Ἴμηρος [Ηπεροίεπεία ή βιοκίγιο ῥο[ί[ήη- 
ομ7η Ρα ΓοΓΗΗ ε η ΙΡΠΙ οοηβο[ία: φα, 

{/εἰ[ίσεγε 41 ϱ6Υ ῥα{ΕΤΠάΠΣ ΠΛΗΓΕΙ, φή/ς ωη[αηι 

ἠ]αγή ἵπ υμέαιῷ [ουσια [51 τεργα[οη ία ίαηι εκ- 
ῥ1)ε:. εοη[ἰία αμ1Ε1) ῥαιγὴ οὗ ἴηιεἰἡσέρί[εῦη οχοε[- 

ἱσηθίαπ ηΗΙΗ [ΟΠΗΗΙ εἰ ητ. ω41ΦΗἱ αὐ/γαἐἴαγμήη 

1Ν ΟΚΑς ςἨΠἨΑΙΓΡΑΙΟΑ, 111 



112, ΡςΕΙΙΙ ΟΠΟΙΑ | 

γΕΥΗ7 ποῖα σσ’ [σα ἰπεε]]εέῖ Ρυκαίρα ειἰαηηῇ ἅ 
/εομπάς [µε ΜπΓεγἱογίθη» πες σμη μη, εκ Ιάὔ1Ε 
απ ΜαγΗ πρι] [ο Εά ὅτ 4δ ο 1η! ἱητεἰἐσιῥΙῃ εχ- 

σιγή [θραταια ἴηι εἰ]]σηΗΗΥ. πο! 6ΠΙ1 4η ΤΗ 

ηεε[[ἐρεητ]α [ίσοι ογά (μες ἱη1εἰ]οξῆη Ργαάέτος ἱπιε- 
ᾖἱσμηῇ, εὐ» ΓάἨπΕΗ "υἳ ἡηπτοδί[οι η εἰ ήσμη:: [ο εἰ 

ἰάπη ἱπιε[ἱοζζα ορεγαΓίοπες [)ηηῥοία. ἱπεε]ιεζέμς 

εαβαεῖα ἱπίο]]ίσεπ]ες ,εἆ αὔνημο [0Η] ειπ{βίοηο ἱῆ- 
ἐε[έσμε, ἵπ [μό[ απ] ὑπεορηιείς [μ0ῇζεπτία. 

5ΥΜΜΑΕΙΑ Εἰ ΡΕΕΝΥΙς 

ῬοσΜΑατνυνΝΜ ΟΒΑΙΡΑΙΟΟ- | 

ΓΗΠΠ εχρο[τίο εοάεΠ] 
αἰιιότοίς. 

6ραἰάαὶ βαιμΗ: [εξ πημηᾶος εοὐβοτζος, ἐσηοῦ 
υΏΜΗΑ ΕΝΗΛήΗΕ ΡΥΙΙΜΥ1,Ρο[8 βΗης ἴγεο ορογίο»,ο]ε- 
{πα (Υ6ς άἰογἱαἶσ:ε ημίδην υἰήηηρ, εΥγοΥῷ αι- 
αἶτμγ 65’ μας ο[ογ, φ ἴοομο ε[ αῥεογ ἱμμαηι, ἱπ[ε 
{2ειἰαη η]άΜεγἰαή1 εοπαρείεης, ϱήεύή [ή ΜήΣΠο- | 

'ηΙπαἨε. ἴΠΙΟΝΗΙάΥΡΗΥάΜΙΗΥ ε[]ε ΤοΥΗ ομΙΠ ΜΠΕ 
Ρηὐποἰρίμηε, ἰάφμμεβγοβέείΜΥ υΠΗπη ε[[ε Ροπή». 
1εἶπάς εοἶμπεραίεΥΗΗΥΗ μού φαηι πάν εκ ΕΙ 
δρ εγὐπΙλαείῥη» εοπαβο[έμηη. φμεέδες αμεὲ εὐηέίαν 
Ῥαδεῖ ῥαϊγέΗ, ῥοίεπΕίαπα, 65’ ΠΠΕΠΙΕΠΗ. Γοῇίεα [ς- 

ζμίτωη 

ΠΕ ΗΝ 



ΙΝ ΟΝΑ0, ΕΠΑΥΌΑΙΟΑ. τη” | 
σεζυνήρυτα ες) κῶν νοηται ο πσο ον δόυτέρων, ὡς 
ἄφλεγκτα νοότα κ) ὼς ὀένρημθρα Ἡ Τ νοητὠν ΦΈσοδων. 
ῶν 29 ἅ] την. ψμόν νοήσει κῶν νοάύσι ζω νοέροις δα, ο! 
ὡς αμέζαρατοις γοξσιν, ὅπω 0) αἱ τῶν νοέράν ο οδέρ ως | | 

ζχνοεροι σου μιτα υοᾶσαι ; ὡς ὤφογκτα γοᾷσιν ο) ύ- | 
παρξεσυ ὁ ὑφεςηκότα ἄγβωσοις, | 

ΙΤ Αττος Ἑ κενο 
κεφαλαιώσις κὶ σύτομος ον ρα 1. 

Χαλόδ]οις δο)κκάτων. 

Επίά φασι (αμτικοιά κοσλίοις, έαπύδι (ο) ἔνα, αἱ "η, 

Φεβρτο μ.ο ἡψμετ' αὐτὸν αἰλεείρς, ἔπειτα πδεὑλαί- 1) 
τρ 6 2/ 

ος ὠγο Ἐ ον αροιος εἴρηται χα µισοφα]ς, ὅ6 ὅθ]ν 

.. ο ο σελζωώζιω τόπος νο 9 ἑαυτα) χα] τίωὼ ὑλίω 
δ ον καλού βυθό, μίαν ρχέω τῶν πόρων δξα ζρισι, 

χα ἐν αυτζω χο) ἀγαον πογ μμ) σι, εἶται πασθρν 

 πἶνα Ουδον σέ σονταοκ ποιὼν ιάδων συγκείμᾶνον.ἑ έκά- 
| ση δὲ Τα ιαξ ἐχὰ πατέρα, διύα με, χα) νοιιώ, εἶται 69) 

ας, | | 
| 

ο 
α κ 

ι | 

| 
| 

| 



σα ών ν 5ΟΠΟΙΙΑ 

ή γοηπή ) ὐγδ. αν δε υτίω, οἱ πκόνθες 0 ) ἐμπυ- 

6ος, ὁ αἰλέθλο : 9 9 ὑλα[ορ. κ δὲ ιο σοεωοχείο, 

οἱ τελεταρχαι- ον δὲ ὥυτος, ν πηγαίοι πατερές, Ἅ 

κοιλθύᾳ, ονοι κα] κοσμαγω0ὴ ὧν ο ΦξἍπισο ) ἁπαξ ἐ έσε- | 
εἰ)  ἐὰ 

χει. λεγομᾶνος᾽ ο) η ἐκαίτη , εἶτα ὁ ὣὶς ἐπέχαμα" 

μεθ ὃν 9 ἀμείλικποι᾿ χα] } πελθοταῖου ο υπεζωκον. σε- | 

ῶονται δὲ σι πηγα(α! τοιάδα ίσως χα] 
ὀληλείας καὶ 

έρωτος. Φασ δὲ κα) Ὄθχικ»η Πλιου, Ἅπο τῆς ὑλικῆς πη- 

γη ) ὁ ἐρχαγ/ελιόνὸ πηγὰο αἰαήσεωο., χο πηγα(αβ 

κρίσι,κοὶ περα όνιον πηγὰὺρὸ ) πηγὰοὸ δ[ρώηρών ρα” 

κτήῤων πη . Ἐππδα]61σαν {ος αν αγνώφοὶς σειωθήμα-- | 

σι’ καὶ πη 2αἱας ακροτήζν Απόλλωνος Οσειδὸν, | 

Ἑρμωυ, ὀλιχαν δὲ πηγας Φασν, κένζων σι σοιχείων 

«σι ονείρων ζωνέω. χα ἡπηγα]αν ἠυχέω. ο Α άέπν- | 

2αὲ λέγέσω 2) Ξὀρχαδ. αἶγλρ πηρα! Ἔρχοιώτεραι 
αν Ξ9ρχὸ». τν δὲ ζωοφρίων ολνν, ή | μὺρ πα. 

ἐκατη καλόται η 3 µεσότηρνυχ! οχική. ή δὲ αἲλά- 

τζὺσίς νἜρετη χο. εἶσι ἃ ται αδθίρ αι ἀζωνοιέ έκα- | 

ται ως ἡλιεκδότι γ μμ ἤ κώμα, ος οκκλμ- | 

ε]κη, ζω ζωνικοὶ 3 παρ ὠώίδις 9τοί,ο Σαρώπις,ὸ ο Διῤνυσα | 

χι ἡαδ. 



ΙΝ ΟἘΑ0Ο. «ΗΑΙΡΑΙΟΑ. Ἅπς 
[ὴμ1ΗΥ μη. 71ΕἨΤ6 εοΡΤεΡΕΠ[ΙΡΙ. ΕΙμΙς Ργο- 
ΧΗ [41 ύ1ΗάΟΥΗΗΗ ΓεζΙογεςίσηει», «ἰβεγέως ϱσ' 
πα ΓοΓΙώή. [Γο[{ γοζζογες, εΕγεπποπἰατα/1 ϱυηοίρες. 

ΕΙΡ [ερεάμηι βῥετεππίμηι Γοητύήη ῥαΐγες, φἡἱ Ον. 
'παἱ ἆμέίογει ΠοΥΗΙΠαΠΙΗΥΜΟΥΗ1 ρα [6η οἱ 
[αργα ἀλάήμο «[ξ: Ρο/8φ μενα εεατο, εὐπάε ς σος: πι τ. 
δὴ [νργα πουηπα μη: αὐ ῥος [41 116 πηρίασα-- .. 

' δες, ὅτ ο ΠΙΗΗ υἱε αι [εοἰηέήίον. -ᾗοπρν- ἁ 
Ἱ μή εἰἰαπι Γοπίαπαγ» ἰΥηΙΓα1εγι εί, "υογ]λα τής, 67 
' αγΙΟΥΗ. Ροπή: 11εσῃ [ο]εηα ἱπηβεγαίογεηι, ὅ α οη- 

. ἐεηιαΓεγὶά{! αγεβάΠσο[ἰομή1, [οπ[ιοπύς [οπ1εήη, [οη- 
| άπΗ ἐμαἰμηα , [ή ΘΗΊΙ ΓοΠΙΕΠΗ , [ΡεεμΙοΥΗ ΤΗ ο. 
Γ οτε, ορατά ζΣεΥ ή) οπίεπα ἴπεοσηὴῷ [σπῦ ον .. 
|. 1Ροὴ ἐΠΟΙΡΟΠΕΟΤΗ , ζ05' [η (αΐος [οη(ά ας, απ. 
| 4ρο[πὴ, ΟµΡΙάς, Λάετοῇ. «λΓαιεγία[ονεγο 
| Γοπέες οἱ! Ε[[ οΡΗΙΥΟΥΗ1Η, εἰεπιεΠΙοΥΗΥ1, ζ5' - . 
ΠΙΠΙΟΤΗΥΛ ΚΟΠΑΥΗ. 1671 απΙσΙάΊΗ Γοηίάπαή1. Γοη- ια 
' εἶρμς [μήνησαπε ρτἰπερἰα:ημοάρτιπαρής [βρεγίο- 
Ἱ γε (5 εχος[ἱεπείογεν [ΗΓοΠ1ο5. Γη ΙπαΙΡΙοΥΗΤΗ 4 - 
| Τεύα απἰγια [ία ῥγουγεα πε [ηπηγηίίάς υοεαί μή ΕΙε- 
είς ηο({6) 5, ή] ποια: ϱΧΙΥΟΙ1 151 

ρίπεβοαμ. «ΗΠΙ αΡια ἐ]]ος πο ΓΠευαία | 
| αζωνοι, μα Κοηάρ Ώοη βάδεἠΗ, υ (ρα αίεα τει- 1) 
΄ εκδὸτίς, κωμµας,ζσ’ Οπκλυς]κὴ. 1)/ πια αζωνοι ης π 

ἀἴωη!μγ δαταρῦ ἕ Πἰοηγ/ [με Βαεεῤ Οῄ- 

-- ο µπλ.-ϱ”--ὲὲὲ..-- « σσ ο 



τα ΡΣΕΙΙΙ 5ΟΗΟΙΙΑ 

γἰς[ίε 116ύ σειροι (0. ἆ. 6εΠΙΟΓΙΠΗ {εσῖος «αϊεπᾶ 

Ώλοςς «ΟΠΠΕΧ3) εσ.ά Ρο]ἡπὴ. αβρεἰαγ ἁζωνοι 

εἰὴ] α εκρεώἑεεβοίε[ίαῖε [μα 1 Κοπῦ υιΒΗΗ, ὅ [μ-. 

Ρτα ἀθου εὔ[Ρίεμου οο[[οεα εἰ 411. Ζωνα]οι εοΠΙΓ 1: | 

σοπά» ῬαδδΕ,ίῥεγο εἶγεα οα[έκοπαρ υοΙμμιμΥ όση 

ῥοΥπά(ᾗἱ ππηπηκοδεᾶτ.ραδξι.Π.Ο:βα[άαἰάεογΗ σεηη». 

μή σπα, ο (οη[ιθΗν ΠΗΠΟ(1 Ρα γίου πραθίίαϊ, ἕγ 

γερίοπες εἶγεα πιαἰεγία]ξ ἰοςῇ [ογιε ἀγίρμιαν οθίε. 

Ῥοβ/τοπα: 6[ᾷ εἶγεμ]ν πὸ ογγᾶν [εν ῥικη» [6ρεξ ογῦος 

εοπηρεέζεης {η φίδι [1οἷ]α 1: Ῥογιο ας ἠ[]ής 

ε[επμηόμς [οατή, οιρεγίο μπάο [οΥμίο:αἰ 

Ζζοπι1, υπης ε[ερτεση. «ἅ πι πιαΥ βΗπαπαΥ{ ἆπ-. 

Ρήτεσηι Ροπμηξ ζάΗ| [411 ε ΓΓομ1ε ΡΕΥΕΗΛΙ Ργοηιάπα 16, | 

ΡαϊοΓπαῦα πεπαρε ΠΙΕΠΙΕΠΗ 65’ αΠΙγΙάΤΗ [οηίαπανα. 

Ῥγουἰὲ αμεδνυΕ ἠ]υοἰδε,Ραγἱομἰαγ απίσια α οἨ-. 

ΓάΦα, ἠχία ῥαιγῷ υοἰμηαίεηη: ἕγ ῥαβοε ε[]οπεία μα 

Ρετ[εσεπεταίανα 5’ απ ηηα(1Ί. αἱ ο ϱΠΙΠ1 ΠΟ 

ΠΠΟΙΜΟΙΗΥ. Πά1η [, υΕ 1η ογβοΜίο [ΕΥ ση {η 

βαν: ε[ὲ ὃν ἐρπίς ἠμοά ο, ἄἴηψε ῥα1οΥΠά ΠΠΟΠΗΗ εοπ- 

εερίω», ΡΥοΓεέτο [ουππα ε[ῖ γαίογια ἐκρες Ρο ε 

{ή[ὅς. Ελα 11η ο/Ηη]α ΟΗ1Η οἱ ἡμίηα ΠάμΥα οοἵι- 

πημπίζαπΕ, ομέμς Ραγιἰομία ϱ[ῖ απίγια. 4ἱμήΤο-. 

Πη]αά ἰ Μα ίδει απίηια ες , [εά σσ" ὤμ]έβει Ιπεκ-. 

Ρἱκαβι]ειη ὄσ' Ιποοσηαα. [απάογμυα 65’ ζη[αμάο- 

ΤΙ [ΙσΠΟΥΗ ϱ] [)ΗΡοίοΓμ/1 νε ΡγοργἱείαίεΠΙ. Ἰοίμε 
αΠΙΜΊΑΠΙ 
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χα] τν Οσίειδὸς σειοαξ, χο) η τὸ Απὂλλωνος. ἀζωνοι 

δὲ χα,λοιὠτα!, οἱ | ἀ)λύτως οεξοισιαζοντες τοις ζθνας 

1) ν ογιδρυμὸροι τῶν. ἐκφαλὼν θτώ». ζρνῖοι δὲν οἱ ϱὲ | 

ον 6ραλω ῷ ἕῶνας Ὑπολύτως ποθελί Ποντες χα )ζωτοιδε πι 

δ[οικοιῶτες. θ4ον λλ, Ἄλρος ἔο] παρις ᾿αώρις ἕς ζωνα[οη, Ὁ ὅ π{ 

κατὴμἁμάκᾶμο ο ὃν -αμκθηπη κὰσμν μερίδας , χΦὴ | 
ζωσαμθμον (οὐ «ξι το τον θλα]ον τοπον ον] 

μτ δὲ (ας ζωνας αν. ὁ απλανής κύχλος,σόδεέ των ος 

εόν σφαίεας, ο ας ἄαρα. Κα δή μὸρ παρ. 

᾿ αροις ο ὁ ἠλιάχὸς ὁσμον τα) α)θεθῳ βάν δυλόνων 

᾿ ὀλήοο δὲ ὁ ζωναίος, εἷς ὢν τῶν ἐπ]α. τῶν δὲ α),ρφπί- πι 

| νων φωχῶν αἰτία δι ηα. πηγα]α, πθενται τον τς παττοι- . 

ΧδΥ νοιώ, κα) τζω πηγα]ω! Ψχέω. Ὃ αθδέρχεται | | | 

 λο αδθῖς ἡ µεβρο νοχ) πό της πηγαίας 5 βού- π 

΄ λησν τὸ ὁ παρα ἔχἠ δέ κ) ἀύθονον Ἴσρν 15) αὐδ- 

ρου. οὐ γρ ἔ ρω ὼ6 ἑτεροκίνητον. ερ κν .ὁ λόγον 

' µοιρα το πυρός αι τὸ θείου κα πυρ ο χα 

νοημα παπδικον. εἶδὸς ἔο]ν ἀθλον σα αάλυποσα- 

| του. (ριῶτον 5ρ πὸο ὄ ον, φ μερρν Ἴ | ὀυχρ. χα) Ἱ 

| 'πδύτιφαον ἐς) ο) ἑκάτῃ ψυχη καθ ἐκρις ο ὃ ἰδ]ο-- | | 

Τητοι ἀγνωσον͵ ρητό 9) οὀρρήτου σεέωθημκαζος. χα] κα | 

| βῷ 1 1) 

πἝς 
ποπ ρα πες σε 
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θεάζισιὸ 9] τί ἠυχέ πολλάκι ὁ τα) κθσµῳ δι αἷ- 

τίας να. ἡ 2] σἹερορυησὴ Ἰ «| βήλησυπα- 
ποιζω. δοξάζωσιὸ το τον όσμον αἶθιον' χι ος πο ν ᾱ-- 

σρω! αξξιοδοι. τον δὲ ἀδάν πολλαχώς Κα ζαμεολζρυ- ἷ 

σι «χε νιῷ κθὺ αντ δν ὄνομα ζουση ρχηο τησσπε- 

εάν λήξεων γι δὲ τὸν Α΄ πσο σελέωίω τόπο) Φασί 

γω 9 τί μεσα[ζτέω πό αβερίν χοσμἩ ὑὄ ύλαα 

γιῶ Ἅ τζευ Ἰὀβορρν ἠυχύω χα) | τίθέασιν «᾿ ο αωτή η) τζιὸ λο- 

η. οὐσιωδως,, Ῥλλα χάτικὠς, ὅτὸρ συμπαθαξ | 

χη στρ αίω, κ ) «ωεοβάλη τι τον θλκὸν λθλλ | 

να 3 νομέζοεσι», νιὼ 2 μδν σος τοπ θες οννοίας" γῶ 

δὲ (ρώ καβολου Ἄθηνες, χα] Φισικοις κοὺ ψυχικοιή καὶ 

γοήποὲς γιὼ σας ὀζηρημδυα, ΤἉν ὄντων ὑπαρξάς. ζρις 

δὲ δλ καγφων λόηοις ὀτἐυισώσιν πο τε τη ἀχρο- | 

πίτων δνιωαμδων, οποτε «ἡ αξηείω ὑλῶν. σι, 

πα α ){Φ αἴω Ἶρις κάτω Φασῖ ὠμαλραο να | 

σελέιώζω. "Ὀὑποκαθισωσι δὲ σ ψωχαί μν τον λέ- 

9 λμον ῥύαῖο κν ολ ζω μέζα πν οἰκείων καναρ. 

σεων . 9 όλος ἄ πν κοσµη μερεσι τναὲ δὲ καὶ 

κ. τὸν κόσμκον αἰα[/ραζοισε" χα] μέσας αὖ αι δ]α- 

θίζουται τν τε ἀμεθίσων χα] μεβισὼν Φύσιων. ζω. 

πω) ὃ | 
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μηύπιανι {η ΠΜ μα ἆειιιί οὗ Ίο ]εας οαΜ[Α5, αμ! 

ῥνοριετροπαγῇ ἀθ[ιμμέμηη » αμ ΡΥοΡΙΕΥ ῥαΜΟΓΠΑΗΑ 

πιοἰμηιαίεγι. « ΥΜΕ ΑΠΜΗΥ ΠΝΟΗ {ΕΥ Η71 ο[[έ, 

᾿ εἱοηὴ οχρεΤεΗ: ἴη 640 ε γ {Μο [ο Ι147Η εοἩ- 

|. 6 τεγγεπί αΜεγή : {πο λαγίδατεπα {ΕΠ ζ2’ εοἩ- 

ποσο] [Ηρετίοτα ο 1ή ἱη[ογἱογέρη» βαδογε, ῥγα- 

| ενα νά [40 ἰμπά [Ἴπε. (οἱ[οεαπε απῄιά» Ρο[ξ 

ὁ ΥΙΟΓΙΕΤΗ, μιά ο μμήή (5 Π1ΟΗΓΗΤάΤ ἵμ[/γαε1ο ” 

: πμ. [1η [απλα γήμπη ζ5' ο ΟΗΙΟΠΕΗ11, 1 0- 

ο πρ Πμάϊ ῥανῥης: φα[άαηι οἱ ο] ηα 14 
| 

Ὁ. μνα εμεβΗη: εὔσφμε σα] ογἱαίηε Γαζΐο ἵπ ΒαμΥΑ 

Ἱ. μίαν σσ ἱπάΙμάμαν [εραταπί. «ῑῆηε Ρίο 
. 

η) Φ55ο 

14 

ππτε παμε Ες ο 
σσ, μα αλιαή 



1Σ9 Ῥ5ΕΙΙΕ]Ι ϱΟΜΠΟΙΙΑ 

οἱ ΕΥΗ 5’ «4πιοιείες Ρἶμγες εκ. ο ΟΥΔή; ορῖ- 
1065 ΤεεερεΓΝΗΙς ΓΓἱουίπμς υεγο . Ἰάηλ]ιόμς, 
Ροιργινης, Ῥγουίμε, ΘοΥΗ”Ίηµε αἰ[ρμ]; ΟΗΕ. 
η «υΠΙΜΕΥ/ΗΗ αΡΡΥΟΡάΥΗΠΕ, 65" Ποη Γέρας αἰμί-- 
πάς υοζος αὔ[φμε υ]]ο ο{οπιήπο σσ. εχαγχίηε αἰ-- 
ση ΓΕΥΑΗΕ. | | 
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πων δὲ τῶν δογικάτων τὰ ππλείω χαι Αθισοτέλης χαὶ 

Ἱϊλατων ἐδέξαντο' οἱ δε σόθι ΓΠλωτήνον και Ίαμι- 

Ἓλρον, Πορφύειὸν τε χα! )Ἠεβκλο, πασι κα τηχολού- 

΄θησαν .ασὶ ὡς Οίας Φωνας ασολλογίσως (πῶτα ἐδὲ- 

ζατο. 
| 

προς ιν. ο μμ Εβα 



121 
ΜΑαΙοςΑ ΖΟΚΟΑςΤΕΤ 
ΟΚΑΟΥΙΑ, ΡΙΕΤΗΟΝΜΙς 

εοΠΙΛΕΠΙάΥή5 οπάγγαία. 

ΙΑΟςΟΡΟ ΜΑΙΠΤΗΑΝΟ 
Ῥιάαιμίεπίι ΙπζεΓρτεῖο, 

(ή ο ἱοέζογ/ δν 

Γδε]απι Ζοτοα[εεῖ, Ρ]ετιοπίσᾳ, ἵπ ει. 
εοπαπιεητασπι, (οπἱρτοιῖς Τπεοᾶοςί (α7α.. 
πιο οἰατιπαί, οαἰής ΠιεΠΤΙΟΠΕΠΙ αποφας. 
{αείαι ΓΠοοοτιις 1ο. δι τμ, µέωαν, απ. 
νετήΠειη, Οοπιαάίαιια α4ἆςο Νεοβατ] Υπ 
ε]εραπτίσπι Πετογαταπῃ Ρετίτῖα γεπάα ρις-. 
ἀῑεῖ , πηεία]]α ἵτει ΊοηΏσε εωρἰοπτΙΠηι Ρίς- 
οἶοιι5 εχτεητῖς αἀαιμόχιις εάιἀἰΠεπι: οὐπίχς 
τε τοσαπάσπα οαηάἰάε]εέτος οχϊ(ΠπιαιΗ, ΥΕ. 
τος ΠΙΕΙΠΙ Ιητετρ{εϊαΠΙΕΠΤΗΏΙ «0 «4ΠάΟΙ6᾽ 
αρρεπάετες, απο παῖαί ο/π1 ε[ὲ ὃς εαἰταη. 
Ἱναμι αἆεο Πο Πίπς ν]]απι Ιααάεπα αἰισ1- 
Ρος, νι Ώε]]επιεσάπα ἀεςΒατ Ππὶ οτεζαπα, { 
ποὮ οπ]η(πο {αρρεπιεπἆμση εἰτοαπιςασείι-- 
ἀΠπαγε]ος Εαί[ς γἰάεδίτατ. Ὑαϊς, 

Γεφγε 
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' Ῥοημίγέ αμέγλα εἰ αόζαἍε, υρε]ε, {000 ογά (μον 
Καλα ἰή εθγΡΟΥ20βετΗ, αἱ ΟΥ ἠπεηρ 4 ε 7α 4/1, 
[ης εγσαγώ, οΡετε νεζῷ [πετο[αμ τρ αὐέηζο. 
Λε ΟΥ Ἠμο, ῥγκἱρ {ή 1 {γα [ηύ/εΥῶηη, 
Ἐ ερ 1γαΛ: [ορΓόύ 7 εαέῥε ϱΥ 4110, ἡη]γα ζμεμ σΥακώ 

| Νέες αν ο σμ έ. 

ΤΙ [ ος. 17 ῥαὐαὔμη/. 

ζεΓα{η7 αμχέγῶ: 
' Λερμε επέρ 4 Ρ4ΜΕ7ΜΟ ΡΥΙΟΡ10 σος Πο] 
4 υργο 0 11111 εἶρ οοία 161 ῥα{εΥή4, (0 έΥ/4{Η7. 

«Φρα ἆω7η εκ{οΥΗ οὐ µέ0Ε7Η, α1ήΜέ νεΥΜΗ ΡΥΟΥΑΡ/[0Υή1, 
ο Μεσιογία ἑῇβσολς ΓάεγάΗ ῥα(γῷ 1ε[[γα”.. ([ῥάσγο, 

ο... 

4)ῥγαρ)Σ Η{ ϱγοβεαά λε εί αἆ ἔωήλ” Ορ! 

}1οἱε ἐημή/[ὰ 11] ο) α{γεαιρίγήσαα Υπε{ε εἰγεε/ερία, 

Εο5 {672 16Υ74 ἀερίογα1 [ή μεβο[ζετος, 

Εκρη[[όγος προ, αεεΥ 405 γε[ρέγαγε (Σ ἠπέεςγΗ ΛΑ οὐἡ- 
1210 { ἠ1έγε ή, {ή [07., (ἐν [μ [ααίο. 

[ή 1: {041115 11416ή, γρ ἠ/11Ε72 1ΗΗΗΗΛΕ ΛΥΟΗ (269. 

«πήρα ῥοαήπη”2, Τ)έή7Σ η α472 10710 1 [0[6 ος 

Μον/αε1ῥ1] ερηαρίεκα : {ία αλα] ἡμεὐγλαέα εῇῇ. 

1 ῥαγεοηλα σἱογέαί’, [ὸ (1 εϱΥρ’ υΗα/ε(). 

«φΜοἍ/αῦ, αλα, ο 1 {ση Ρα:γ ἠμααμ», 

81 2ή20Υ{4ἱῷ Ρ6Υ/7ΛΑΛΟΕ, Ο' εί υἱ{ς ἀοηίμα. 
Εάν ή 4ΠοΥζ ή οη, η ῶ {ου Πη72έΥΟ: Ρ0/4 64. 

«Φματεραά η | 
Φζο[ρΗγεος (1Η, Του ΡΙάΗ7 ή αμσέα», 

Σῇ ὖ' 141οἱο {σο { γεσίρπε (μάζα. 

δε 36ς /λα{εγίαἰε ε0Υρ» ῥγκοὐρΗ{0 ἀε[εγες, 

Λε εκεσεγώ, οἱ Με μία ,οῦ εκἑεγή1, ἠπεῦηιοά! ΡεελαίΗχ. 
δὲ 72Ε1Ε72 {ση11421 ΕΥΕΚΕΥΡ, ᾗνκῷ αἰ[οη μέ εΡΥΡ» (μαθή, 

Ἔ [πήῤο Γεγα ϱΥΟ( (11: ή υΕΥΗΤΑ 
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σσ ϱ// Ε/Α 1ες 71ΟΥ) 11 ῥο γή), εάπες. 
Φ{αγα [να ἐγή εἰωηολα ε[[ε Ίεσγος, 
4ε υἡή0[ αά1εο λα εγλα σε λήρα {"μσ] αημεργούᾳ. 
ασ τ714121 υἱ η ζγέσες. | 
ΦΥ1/0 {ή 1 ο 2εΗ, 27710714] ή αἰἡ]βο- ο 

{ο περα Τεγ | 
Ο72εῷ {4γ[424 νεγ[ 47 εγέσε 
Ο 2/74 β0γ1ο ΡΥ 94 ομέ αγποίμη». 
οφ 04 {7 1210{ [ερη[ζ/ε ο ἐκεγς, οΆ1ήπῦ εἰμζζή2η εὔγη6ε. 
242 ε(/κό εαἰεδέᾳ ἐΕΦΜΕ ΟΥ Οἰος ή». 
δεἷμε [ή Μά7 οὐ νεεέ : ρα ἰμ21εἨ εἰ ήο ϱ/ῇ: 
Τέγ7Α ΠΟ0 εΧ{ή{1. | 
1{εΛαΐμγα {24σἱ7ΕΗ η ΦεμΡΑΜΕΥΑ, εκεηαβίαν υ]/]ε, 
7΄πάζΠηαηήε72ε[εἷα 101 απέηε ῥαδεμή ἰσμή εκἰοα]έ; 
617” (εὔζαγῳ εἶγα [0Υ/1άΣΣ υα”ε [ά0γο[ ΑΠ δω ἐσπο» 
7 οζΆ{ΕΨ, ῥμεήε Ον {με {ὁ ΑΙ ο” 1 υπέμεγῇ γα 
ἁμαέ ἱσπῷ υθεςη). (αἱσ11Ιέπεγ, 
δ}1ύοα Ες ῥά/6Υ 4 αλ {ηναδ, {{ζμή/, 
66110 {οσο 11ο ἐσἡδ]ε ενέγα 710122 ο[[ε, 
2/4 ε[{σΙθ]ε ἆμεοά οΡογ{εα1 1εΜΗς [ογε ῥεεβίηή. 
Ο 7/4 αὔ υπο ἐσπεβγο[εἶτα {ή 
«Ρε (ήν ο7ΑΜέᾳ ῥ16Υ αὖ[οἱμογήή, 1 ήσ6 γα εγήε 
δἐοι λαο, (1121 ΡΥΙΙΗ αβρε({{εΗ 4 {01ες β0ΗΗ22. 
ανά 4 ῥα1γεμ2ΖΓες εθεἱρΙέήη, εεάοην «ὖ {ρα εοπορίᾳη, 
σε 1 11 οί2 1ο: αάὶ ϱ02Ε4Ρ επ ά μή. 
Σεζζογες {21ο μα ]εῷ σε! Ον 11ο κέ/ες νο οὔμήήεν. 
17η [ε[έραΓεΥ γαρή1, 
επ 1 72οσ{ο (σι ἠη1ε[ἐσεμήέε ε7αβόές, σε {ρ[ωπη 

2ο ά1ήή, {1622 [μην ἠ7οἱ///). 
ΤΑ{ Άρη ΑΕ {Η, {ε [1ά(( 27Η 1Ο ({. 

οΟΜΜΕ Ν- 



ΡΕ ΠΟ Ις »ΟΠΟΙΙΑ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΣΕΙΥΣ5 ΣΡΣΙΕΤΗΟΝΙ5. 

Ῥοταιῖτε απίπις ἁμόχαπα, 1 Ζογοα/{1ο ήπαςσέ ἐκδ- 
ήσλα δε, ζεσά ἠΐεσα ε0//Ρ η ο/ σα με αἰή) εγεαἰάεγ21Η, η. 

αρα ῥηαά7 17111 0Υ 467 11 ε2ή 1/άΥΣ οὐ ΥΥΗΡ1ή0- πα 

'μή[ήμε Φε[είκ, [άρεΥΠε αἰλαδὲ γπογ(αἰ{ μμές ΕΡΥΡΟΥ | 

ΓογαρΗδΗήέᾳηε » νείκέ ἨΣέγεεᾶε {θεβ/α72 οβέγά22 ΖαΜΑΙΗ- 

. γε, ᾖος ε{, αἰέσηα {ρου [μασ 1418 οΡεγα21 ῥγα [ΓΗ ήγαηε 

᾿ ο ή 4ἱο 4 θε[[ηίλο Πεγ} 4 σε εκ 11Ιλε Ρο / 

| ιά, 17 ορ Ὃ α 

᾿ πε ργο/εδία ϱ[ῇ, ἰο7ὴ εαρε[(εγε. «44 9νέγὸ 115 Ρίηγλα 

Ἱ οὐ ο) απίγηις [24105 κα/σρα(αε {1 (ὖ" εΓετήρίιο, να ἠήαξ 
| ῥογοίε υγ ναηίνε σο([η γατα ( ἐπ {ος νεα ενα ο1ἰέ- 
᾿ ζ1µο γη οσα μα: «127222 θα, να [αβγα {-- 

ρα υεγιογα(ᾧ {16Υπεάία ες γε(ΜΙσεαΡΗ,Ἅες οῦ[ια1ε 
| οιἰἐσέευο εὔγο)/ Αα {Αγ ΑΠΙΡΑ ν{έήμεα ῥΥή7ρα ῥαγά 

ο/η [ε 1//4Ρ/ά εΟΥΡΟΥΙ ῥηής «λ0χ{0 [Γοβεγ” 1 πα 

σα να»” ἠρερε/άλήΗε ερ οεαγὴτ εν ηε οσο, ε[ οὔ-- { 

| εωά0 ο ζλαία. ῥαῦε {ή ζζ χα: εν π1εσγο υπάερτο 

| ῥεδτα εξ, ωπεεάέγε {ωῤηρίαγεγιεῖα ση Μ14ΡΥ θε [πότα 1. 

0 οἸοῖσ [ο , ῥΙπο εΜοἱαγε αά {90121 ΔεΙΥ10Υέ εΕΜ7ΗΗΣ ο ων 

όν ο ΓΛ έργα. αεγέο {δή ενα ᾖάγεέ Ρεη/1α{ῶς (16Η 1 

ατα ἠομῥογή. [111 ΡΥΙΥΗΩ ἠζ11ΗΥ ΕΡΥΑΥΟΕΥΩ 0γάίθ 

Ρετκε[βΙσαμά{ απέγλα ὀχετῦ, 14 έῇ, υἷα Ρε’ ματ” αμέ2πα 

«ήδ] (Ἴρευρε ή κεγὴ: νπάε μή ΜΑ Πο με ν]έα ογάήπε. 

ακαία ῥΑ1ς ΕΟΥΡΟΥΣ ΟΦ εγά4ε/20 12 (46Η ΟΥ ή11122.071-- 

οἰε εοη7λέσγα(01 (ϱ1Γγ ο (αεγο[αόᾖο εΓα2 φεγύο οβετί 

ας σἰωήήατο, ἠηέζοφηε. Φ4ς0[ΑπόΣη η» α4εο υεγὔητο Ρὲς 

αεεέρε, (ιερά 4ε ομίμε ἀῑῑς ἠρεμά! [210 βγοάα/ΗΥ: ὐ- 

δε «μή, [01 ΡΗΜηΣ αἴγ νε εΩΥΕΡΊΟΛΡ. ὲ ή ῥήςυς- 

αρ σεγλα[ήνε [οί ῥΥ/ /671070) ας εν 

-----κκι------- ο... 

6 2 

πεις ντιπ 
απ σας “πρ μα νερο ρβςς 4 το), Γπα» πμ” 
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αέμώ εὔ[εογα(ο γεἱἐσέορευε εκβγρηὲ (0)ή11/. (1ο: ᾷ)δ- 
(56 εἐγε720145 παἰ[οίῶς οβογ/εγε 4 ῥᾷς {ασ αλα {1ὁ-. 
οὐ.  Ἠε ἀεοτίαΠ)] ΡγαἱρΗ} ορεαὐ[ο ε0ζΛ0-. 
2141 /αρ[Η7Η 1 (02ΥΙΗΡΕ201 6/2) 12. νο έ ος | 
υέ ΕΥ7Α7 401] 4ε νουαΣ {67ΥΕΝ22 Α0Υ1ἱεη με εογβ/10. αἰ{ρ-. 
ή ὔ" {εγήις εοζ 2/6/2120, {αγ 11 {ΕΥΑ ΑζΙς. 
Ὅετο, ἀλμήα με εἰο[ρεπενε, {/ῥιες {ρα οτί [εε ήε(-- 
64431. Ὅεγο θε [ορ/εῦα οκ /όης ϱ7.εά {7 αβρεήαμε. 
{α1ήε ε[ΕΡ{ΕΣΣ εγγο Μέρη εΑς/ΛΕΜΙ41Η2Σ : [ὐ ᾖμο πεεεῖ- 
ζω ΡΥΟΡΕΣ5 ᾖη{ε7) ἐα Ζέᾷμεγο0” {γα δή) {πε 
ή μας τα . ΦΜΑΥΟ ΟΕί ο υ) πε ο γ/7η, 11 
6{ή 1 ὔήρ ή; ΣΟΥ ΗΣ ΟΙ ΜΠΕ, ῥ7οβεΆ/ης ἠπεν- 
ζω: {ο [α1ο 1 ε Γ6Ρ}εὔ εναν αρ10 0/60 ους. 
Ρίο αᾷεε εΕΥ1Ε 07111, οὐχ /ΓµεζΡθεγεη ΗΕ αε]εϱ εὔ/1- 
ῥαγα{ή», 10 αγ ήΡ/ ο) /εΡο(11. (ο 0ήγο {ρα -- 
θε {μ/ ρα μζἷα {21. ζὔν οΕγ1ε ο ΤΣ ῥαῥετ} 
2ΦΟΥ10 {7η 110 06, ῥ ο «ο )οίμς (ρεζζαμεγῷ, 0/0 
}Μή{ 07 εοπ/ησαε: γε ε υἱ λ4σα εεβαέῷ, ο 
1226842. ο/η κή{, γε 1 δέ Ρεύρ 7114022111 
Μ422έῇε υύ16 ε){ε2/άηες ο Η. Γη νας] ρα 
141722με Γεια, 1211722 ο ος ὔγρΗς ὉΥ”2ες ἡμχία 
Γεγαᾖ {μὲ ῥαθῥίαίωγα. Νο Εααπῃ αιχοτῖς] Νε εοηο- | 
7 «μσεγε [1172 μή», 24 ε/, αι ζ δέν α2μρ]ῤηονε γε άενε, 
4» {μα 1204 ο ή ήη ε[ ον β7[ο1ρ/ ή. πες 
«2044 υα φηή να) οργα εμας 4 ος ε{ρέζμη εκῥή- 
ὑεω. Ἠεης επίπια ΡαἵΟΙΠΟ Ρππαρίο[| Αα ες 
4 Ρα(γῷ 2720γάή9 Γ4βγοο) σι ζηο οἱ ή {με μας 
ΠΠ ΡΙΗ, 0ο ή,{ο (ία {ρω οἱ ῥο(ᾧ αὐ[οἰ- | 
έχε. ΛΑ 145 ϱ1ή1 [0 {ρα ὂγε ογῥ; εκβίρία {μαί-- 
ε20 ε) /2αΡαγέ το 2ο / μῆ ϱ{ῇ, ρα μ οκη11/ μάνα 
{2 ο/η ηο ή ῥ71720 ζαρή /4ΗΥ12Η επέκέ 

{η}. 
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Ἱ/,.  Αίνετοποπ αἀπίκείτ.] Δε Ρα1 ή, αὖίεν 
υ/{/ε εις αμΙμα] νε 11673 Ρο ρείκας ορ/{εκ, ῥαμάφά- 

Ὁ μα πα! ῥίως νο ήμν[ήε ἆωζμ εκε({εγή1 οδ{έρε7», 
| {1472 1ΕΤΑ0 έΧς εθγΡογώ εομ{γακ{ή, υεγύαφε 1116 
Ἱ εεγὸ1 εὐπεεΡ ἁσμε, 1Ε72ΟΥΙάΗ 1[ῥαέα [4γο[αέ]κ 
ῥα1γώ ε[[εγα, ῥος εί. η εεεβ2/οῷ εἰεσαμ/ή/17,α εν( με 
σε ἄεγ 10 [1ο ερώ(2ἑδαάἷις, ινα 1162/1417 γεΙγΑζ1α- 
ει αρέλα Πδ7ονὲ {1ο [εὔλεΓ{/αΥΡ αβΡλοζΩ.  Αα[ρίταπ- 

᾿ ἆππα Πδί ρτορεταπά απ ας ο(ἰ.] {1 ( ἱολαίοή (νε 
Γρ οορ ὦ εἰ} αργα, μέ ο Ιμβγα ης ο/η με 
Ιεπαοκε ῥαὔείμγ  υμα εξ αμέρρα ῥἰήγήσρα (έογ) ια 6- 
Γε [υεορδία, ὦ πε αερέ([ά 01. 1α Ὁγο εὐ1{61Η 4162 7110- 
ο [μεγέ, αἱ 1121 υ{ ΠΜΥΛΕΣ «έμο 1411 αἴηε )γορέ- 
τα. ἩἨοςαμτεηιἵειτα ἀορίοταί. | «Φέι ία  λην 
ηλ, ο 41έ αλα {ρε εθΥγΗμα{α ο[/, Π0 072714 0Ρεγε ε01- 
. το142γε 2 1α{ΗΥ, 05 {674.241 εί; αίηγα {1οΥ]{ω) οὐ-- 
᾿ ποχέα 4 ερίογαέ,ή 00 α105βαμε οἱ 1 δΙγαΥοΗ4 62 εχερ-- 
Ἱ εγεΣέ. 1427 9ΕΥΟ φμέ πο [0ἱ011 1Η] ῥμίς ΟΥ 4Υ1Ε2Η{ ε)η- 
εἰ αγ, [εί (0) ού ε ἐρ[ν 01472 ε0[ΕΙΟΥΗΣΗ υ]ς 
Ρεν πε μ{ή422 {7174 δζα , ῥΡΥΗ2 21ῤΥοὔ1(ω αά ῥοΐἼογος 
2129 ΗΑΔΓΗΥ, εαἰαγή10[0 1/05 υ{/α σε7εγέ οἱή7η 41/Υή-- 
΄σεάο. Εκρη]ίοτος απΙΠ]] 4ΡΡο/Ια γΗή0 ος αήιο 
4 βασής α[[έγεμαίς, [1 εὔλυτοι,ῤος Γαὔγερεμε ἐηές-- 
Ὁ ση ο) ἠέρς, οὐ εγαίη (0) μήμημε[αάω.  Ίωααο ἶπ 
'Ἱαίοτο ουὈ 1115. ] 10 αέεγε (11 11 ομθηῥ Γοηι νά 
Ἱαγίσοσπεβα δεί), ρο1ο {ή 12115 ϱηΑ1]έ Ε]α ε0ή- 
 αἡ η νομίζε 11. σέΥΑΑ Τά [να ἠήεσγόίῶς, ἐᾳἱ εδέ, μα 
΄. ἔμγα 07/10 α[[εζζήρηρ εκθγ, ερ/ρο{1, μα Ο” {7μηλοί42 
᾿ μαφ με γαλέρἍέ ΕεχεΜΗΙΕΠ Αα υγ Ρο1 ΟΕ) [γή 
| {μς, Πμαμή μα; ος αδδλοηήή ο οἱ6{20γε ρ0/εῦέ 

ό' Ιμ/ΩΑρ{. Ρογο ροή ηήέγο αι α(έρία οὔξ, 
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πι εἰϱἐδρή; θολό εἠατήθ1ηε ργ αμα: μή εὔν αε]εο 
30 Ράίογε {Γή Μ ή, φρά ῥμίς εοχβα{ζ/ο οχι εϱ- 

{71ε[ἐσερα {σαι ή{α{ε οσα]: 4ε ῥγούπἷε {ρ[α7 ΕΧΟΥΙΕΥΗ 
111 «ΥΕ ΡΕΥ7ΛΑΠΕΥέ, ζοα [10 /α1ήᾳ μα στα (0) αἰωήήαιῷ 
ῥα211ΩΡΕ:Ο’ ῥγα{εγεα [μα {ρω χμ εαέ ε[[ζ αἱοηήασα, 

πα ας ΠΙΟ 
Π ο ηε [γή 1 ο {ΥΓ η), «ήεα βρει ἔία οὐ- 
η. θῷ εο1ρ/ηγ 

η μθά [1 1/065 οκ /γο εζ ΕΥ ζΗ ος ο ην | 
0/7.6, σα ε[[ὲ (ας, α{[εέτ/ο ή). {µε εκ ὔμής 
ρα ὔΗργ ος. [γα οβ. Απίπια Ἰοβιίπιι πλ]. 
αφάπηα ῥΗγλά μα 46) κά {ὲ (ια αγξὰ, ῥος ο) αγ. 
ελήβέἍσε {101 ἰοήμ ἑέγα 172Ρ/{Οἱ ΜΗ γαΠ: 6), Γή υἱαεἰέεοί α[ 
άμή υ/μΑέεξ Οἱ α({ε/ογξ.δεα ες εὖν[ζερρ σε] 1ος [Πε (η- 
ΣεΙζ ΕΥΠ ἨπεΥ {10 1 ή ξ εκ ζή{ρ] ο ο οἶεο (Ημ {ῷ 
24814 (ζη]ακας ἐκ {6[ϱ) ασο{ϱα1, 11ο) εκοἰο{(ζεγε ΙΟ 
ἰαῦε(α ὁζαγλ/1Ρ0 1Η υΡ σα αἱιῤμή οὐγα {1 ῥος ο), λμὴ- 

ἰήήαΜαῇ: ε(νυί {η έ4 εἰά ῥΑΥΥΑ ΟΛΑ] ΕΡΥΡΟΥΙ οωἐσογ 
αα[εραΜ,ἐραλε/ πε[οίο ο ρα ἔτο {η/ο (αμ ήας; σἰογ/είην, 
6 νεγο πλασμέ{ε ας {ε μα :οέμη αῥήώνυμα εὔ 2ογ- 
Σέβηηρ {1Υ2ΟΥ{Α ᾗέά πεζά 11Η}, ία ζμιέίευέ {0/1 ε/7η- 
ολα {αμαά ος εοβαγΑΗήᾷ α4/γ]ζα(Ηγ. Ὡμοπίά] 
ΓοΓεπΗ11 ῥα/γ {11ο εσΕίέω εὐροίεῦ», {ρ[ωρα αἰ{ογ οἱ]έρος 
αἰεᾷ ἡ/ήμος ϱΥποία οσο ου μίῶ ῥΥ/ρεῖρε (00Η, 
721 α 1ῤγηο ἆεο ΡΥΟ/Ο//εελ{οή2. ῥάεΡοΥγΟ ῥΑ7/Ε7ΠΟΕ-- 
22Η. 1114 12/αΡα/γῥ ΡοΓερ{έᾳ απέγμᾳ ῥγουγεα(ά. εἴα ει] 
{σε ἐ[[ε ἐκ ή 1σνήζ, ῥος ϱ(ῇ, ο μᾷ ια ᾷ ο είασε, 

(ιά οὐγέρεαε ῥαιἰσαᾳ υἰ]4 ομὲ ἐν γή α1ε ϱ/ήή-- 
714Λ4ά. Παρέα φις ο{ρ;ποδη εκ ογεγίᾳ; Ρος, 
βογή α01ήηή ΥΓ εεγ/ε [ΥΣ πο} ν) εκβήοημγ:εἰ-- 
ά Γογήα([ε εμενέγε µεά, {δις ἐπαίαε εὔρεροήίας επι. 
6ί 16 ο οἰΕ1ΟΙ ΕΥ {72/έγ ή Ροή Ον Ρεῶρενε 4 φμα 
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. ο αργα ΡοβΙάο, γεγ/ο (ή εν ας ἐρωεαο/ ην. 
ευ} 1α Ρίη/εμ/σζ ο {η ογ)ε ρε. 14 (ης ΙάΕ2/1416) ΥΕ 161 εκ-- 

. Ρεν αἱ «ὖ{ΙῤΥΙΗ2Η, Ρε [α{β με α ὁ {ο μέύηκεν ια; 4 υὖρα ρ-- 
'ῥεαΜα μέ. αὐ[ἱωργή.  Όιατε ῥᾳταά{ομ | 149, ος αἨ{- 
πμαλως (0 μομετ[ρ οὐ [ερ  ΝεΙ Ρυσοξς {ρ]ηῖτα Π)] 

Ργέβασο7α»» ΡΙ1/εσιηε [0Η αμήρα2) υ) 0) ο έ7ηε 
'. «ΟΥΡΟ7Ε Αἰγομρίαγ; ῥαθογή, γα πες /70ήῤΗ7η {7[όραγαὀ]{ουη ύ- 
αρα, {2 ῥας [ή οΡΙΜ/03ε, Ὁ{ ῥΥά2Ε(/. Λο[[6 νεο βαγίε [ᾷ- 
| σέ αῦ(ο μή ηο Ραγ/Ε 07 0 [[έΓΡοΓΟΗα 071 20/6, γε 7ο” 1162). 
| ο 412145 {γα [ένε 7. ΓΥΡΙΣΑ σέμέτῃ ερ ιν, 
! 4μρᾷ Ρ6{{ή α λά)εΥΗ {ζεβΥΜΑ{ΗΥ, Ομ ρ)/ οῤεῥρ ος 
ας, (ο δω [ης [αργα οσα [η αβεσμάές ϱ/ ια ({, (οἱ 
Ἱ λα{εγέά ελ ο/η] αὐηησ]ήηε 0 φηιεα/ 1ο) (ή ἱάεα 1)// Εαν 
| Γεαίηγ, ῥαμάνα/ να)” ΡεΥ (6 όψης, {ἐπ λζ7η εθεκαή, 
Ἱ ρα {γα ο μα Ον {ρα {ο ῥ 7 (1ο. ΠΡΙ 
| βοεεε σερ ήλιο ῥαγ116Υ ΕηΟΥ{ΗΥ:άΙνήρε ζε. 0110 ή, 
γα ομό 6νρέγ» έ[[ο: Γή εγ {λα 1η τα! ή 7117 ό 74- 
| απλα, α ΕΓ{ζς η ἠν ια {αργα επ ερ ἠ{ρεα 1 [1, εὐ {- 
Ἱ Σεγ/ 420 αἰκεγ[αλ, Φηρά ΡΟρεί ο Τρ Ι{εα α λα{ ες ασσ]ω ή 
Ἱάζηε ο ΗΥ: αὐ γή δή/Ι 0776, (ηρᾷ ῥας ΠοΓΙ ΜΑ) {ρα 
221 6Υλά εΟἠΜ ης ΙΓΗΥ, {2 ος ΕΥ(0 ρα/ογλά ἠή 1 ῥαδοΗγα]- 
Ἱ Σόία, ῥ6Υ {6Γε {δα Ρο) ᾳ ϱή11Σ εεΎ/έ ες χο ργ- 
' 11)ᾳ 1ο ἔ ο) )1ε/ ες ή] [ρα εε/έβευ, 15 ϱΓ/1Η7 ἐς ὔῇ. 
; 76 πα αΖμ{ε7 η, σεγλα 1, [η ζ110ηες γε”). σ ὖν ε1ξ 
; ΠΟ Η6, {να γεΥῶ Πο ἡέα εὉηρεμ/α /ομ/ή Ργοχ άρα 0 σά 1) 
| 7ης αεῶ ῥεγ μα δ, α1ῷ; οὐ ο 7λ/ηέ {εργγαρΗῷ ῥᾳῤά η”, 
; Ον αή2ά 4}, νο Αα] [ολα] 6{[ε 1116 ἠζα (η, ο) εὔχρογε 
| «ή βεγεο τον υεῤμ/ο, ΡεΥΡε/Μο υεγ[αγ γρ λα αγία δη οὖν ή πο. 
| κ ε0/2/0Υ/ ή (1ή0(]: {77ΟΥ 1111 ααί[οΓ(11, ἠπσέηηε 245 0- 
| ήο [αβε ΛΣΑΥ (211 οὐ ο/η 1471Ζ ΗΛΙΟ) 1 μήογερν 
| απέγεα σεπέγε ἄοηα{ή:ηρα 2ρ//7, πιᾶ [αρ]; υγ ἠήρίμηρ 
| ἤ 
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ατα ῤτ Περ, λασύμαα ἐν] ργ«4Ηῆ Ο [ευ ε.(Ε1. 

αἱ ζή 2Ηή0 0 27η υἰσεαε, ῥΥα/εγᾷ εε{εγῷ αἰῆν ὑγμεῷ αμ 

πο αι {θηρία Ρε Ρο//β17λα ῥοε 6έΠΗ» εὐηβΟγΑ οὐ α12 φα)- 
/ 

ποσο) υθεβ{ 122 γά {10/14 [6 εΙ(ή2 {010 ᾖθε εΡΥΡΟΥε ἐσή{εΥ α[{- 

οἰεῃ, συ εγ[αγ/. 1 6ΥΜΗΣ α1747Η ῥ7ήαά υ]μ/εο ῥαγέας [ρήγή 
σα . 

Ἶ 

ερ /αγή. ῥΕΥ ΕΡΥΡΗΑ ϱαζ[εό 1242 7ΑΥ/10 εὐσ/α{10Η5 ομέη [46 111- 
Τε 11 αζοφμ4 {1ο (24Υ 115 (νο με φείαα {ή τ ΡΟΥΥΟ 4! ἄκγρο- | 

πλ αή2άς υό {ία ἰα1ο οἰὲ[ζεγμίσι{ο αὖ μα ῷ εαγΙΕΙ, Πῦ- 

η]έργ ος {αμ ὅ, {ή {ρ[α; ε[[ε, 05110710. Φ400: νερο ῷ γμή(οἰς 

44 ᾗος 1240071 {ο Ρα δὅζο Ρ0[[ὲ εογγαβΗ δή Πα1Ηγά. [2Η Ὄέγο [- 

ἀεγῶ αέρα. {ρ[ς 1ο, ἀκη2οΆ40 ἴσησε ῥγααεέογες, ϱγ/αΜΗ{0- 

νέα εἰ οἱ υεζζα ην, φ εὐΥΡό7Α {14 αρεβμάέηε [αι αΙῶ 

αζήίως οὐ ΕΕ (14ος Πάή ζἷδ {1174 [ο εμέήά: Τείγ0 ΄μ0ή ο Ζ0γ0ά- 

γλοἱ Μας; υ) Η/Υ εκργεβΖ([ε. (ο711016έ ἠρ1{ΗΥ ΟΥΑΛΙΑ 16 Ἴ 
γε ῥἱαβαἨ3 αάάησέα». {ἱ ε[ζ, 26 ἀεη[ες : (1411 ερ]ρείοη Μο 1ήγ, 

07 φηέα ΓΥ{ρ/12ἱ 217 2103 ε0//}ε{, υ φηοά εογβΗ ε[[έ( εκρ/ο- 

νά), [ά υ{ή7171ά εἰ {δε ]μας εκ] αευέ ΔΕΛΟΠ/Υε- 

ο) ἐεΥΕΖ2Ε7210 4ῑ/ αεί ο ο [10ή1άΙε ῥμίε 12014 πα εἰεμᾶο. 

εγα[[έ{ζεγε φιρρε [ή 72 {[2άη[71οά1, {7 ααὶ 2107/46 εὐΥΡΙ4 ΡΥο- 

μέρα ἐεμεγσατ. Ἐλι δὲ ἱάο]ο ] 1001 αρα Μ0ΥΑή ΡαΥ/ΕΥΗ 

οαὔσες γα οἩ γαΙ20Πῷ ἐκρεγε {1 νβαγΗ/ 7441038 εαβαοἱ αἄβαγε[(αί. 

[ΟΥ «1772 οἱ 10/0 [οε72 19η, 6[)ε 17 ἰοεῦ {ο υ[ με ησή, {Ιξ- 

ἀάίο: 2 ηε επ” υπ 47. αή72αγ1 αὐλΙ//έγεα [ο αΔαΙύ1η)) οἱ 

εολέ1/4 υελμήµη. 96 ηες πιαϊοτίαἰε οοΓρυς] 4. 

εφ ήέας, γεἱεδζαμλεμ{α νε 0724244, «ΟΥΡΑ ε1ἱΜεΗΑ οεεἷς 

α ζει εὔ κο ο{ ή, ἠ1ἱάεμοε {ρ[εν ἀῑ]ιά πεσ/εόί{)) ὔν Γεσλ{ογας- 

σΗΥΕ)ΙΑ ΡΑΣ (02171016 [αἱ ΥΓ εΥ ΗΕ το ΗΗΕ: {εὔ οπγάμΣ 

{ές 21102 {ωῤεἍ/[άγ” οβόΣ{6γε, αὖ εὐ εεγ{ε, φὲ Ρε” µ71 οἱ1- | 

α)άία υζέε ἐνέσα!, 0 171ύγη2 ᾖΥ/ά {λ υαἰάπαο Ον α- 

ἔέσγα ε2ΗΓΕΥΜΕΙΗΣ να ήη/ακαξ ἠιαμία ρα κ{η24 εώγά αἡλἠσεμεήσημα | 
ϱ/ε]αγ] Ρο, [άρεσε εκίετα οη/ νέα αἰσπίχαίὁ αήηα [ηῇή- 

σε1Υ | 



ας ήν κ νο. 

ἡμ 

ἰι ὅ 
η 
| 

ς σος το Τ.Α, 121 

ση Ἰάάἱγεμί. Ίο εχερει!5] έ εκεσέγῷ {141411 
υπ ο ζάε/ἐσοἳ {11ΟΥΕΛάΙ{ΥΕ [ή {ο γε ε Μέγα 07η). 4/ά{0. υ(ὁ 
φμίά ο 111741, {β/; ΥΛΗ] εγεοίΥ. (6γ/έ ζμ/ 8 ή μη 
(ρω σσ (επ [(ες, ζαα»» {ορο({ρ[ο7 ῥήηρα- 
τε πες εχἰσέγε {74167 Μαέηγα ̓ ργε(ωέρία. οἱ ΠΙΕΠΙΕΠΙ ἵ- 
“Ἱεβίη ] δὲ 2” Ε7Σ ἐσηεα7 αα γεἱ{σέρ μήμέα εγεκεγώ ς εκο- 
μι αν αἡβῥαήε εοΊῤΗ/5. {120 ή42Η 76 Ηοῷ ὅνρω- η 
136. Ππι σας τειτ] Εὔ, 66 7470, {ή7η 2167 [4071] 4π- πν - 

ηφαντάσιιάτα» ῥος ε[}. υἰ[α, (ο όγαη με ρε[οίο σικα, αμ εκ- 
τα η Η11176, ῥεοίογαε ο) {1η κια ε[αάα εοβα- 

131. ῥος ζεη” ο72 2 10 2ΕΙΗΥ Ε/Α 1έῤη: γειά Πο 
πας «223 {ΕΥΥΕΗ722 {11 εΡγβ ία: ἠία αἰζεο αὐο {0 οὐ ο 
«ρ, ΠΕ] α[[εό Σω {ρ/Γ ο0ησεμ2έ ῥαμα «η; ορ γα1ήρ- 1" 
σα σΓεγήο (02ρ0(11 [μέ ρα {Μο7 ή) ᾖ η 67η (01ή-- η) 
λγάτ ορ ΙΙ 7. 4 ζ1460 η, Αα αγ (ία | Ἰ | 

ορ {λα το νομγέδ. ἹΝατυτα [ια (οήτ] 2ζαΐήγα, ῥος ε[ῇ, πι 
ΗγΗῷ 1110 ῥογΗεογή, σε {ρ5 10. 7207 ερσή»{1η/. "ἲ 
“έργου ε[[ε ρα Ωοφέ 6ροχε ο α ὁ' αὔεο ο1ήα ζα- | 
“μαμα 0Ρ/17Ρ0 (ή λάε1) {ρ[0 ον {είς (το {ζαμήγ. σσ 1 
Ἰαδιοφε 7 αἰἠοῦ ϱ/ κ ηε λα1εΥ ο σεχ πα 1ή/7ροά α)-  Ὁ 
Πα ζή/α4: ενα 1216Υ ἐπ ζνα ῥγούα [γησίήμε[ηη, η 
ΓΩ. ορ είη α{ο γή {ο ῥίαλανη κε σοσα1, . 
(αγ αεο, Π112 (μὲ {4η Πεγ/ρο(1, σέ σοΥ ρα έά 1 
λα ο α/α με (1, {ρ[μο νή υἡ {0/7 ε[[ε σον (αη- 1 
κό αεεοἍ272ράα{ε) α1ό{ή{6ίΗΥ ζ α{ 7) εὐ Ἠ071ήμε 121ρΥύβά7Η “1 
ΓΙΑ αρρείαηε, (οά 20 /ήβἼ7μα ο [αμ]; εύχγοζα- ο] 
{ο αγ; Ζ2ηέᾷμε 0721111022 7110147) θ0{ εροβ/ά{: {οἱ ία {α226, ον] 
Πρνί(; Ἰηλά)Α «44Η 241 έ714 ῥαγ/ 247), (ο {21 /-. η 
ρα: αἰ{ο11, {70144 0741. ε/11 υμέ(ε 6111712 71116- π 
ῥ0ες[, ῤήααέα οηβλαμή ας σέγρή 4 ργοῦα [11, εγΊε 
Ίδια γή ο, (17ο τει πω σα «ἱαννομίος 1 λέω 

| ο. 
| 
Ἱ 

| 

Ἔκπηρατεννγς λα. πες πώς τσ 



14 ΡΙΕΈΤΗΟΝΙ5᾽ ε 
εγεα «ή: (ὔ” φἐάε2 {αμ{ο ἰοορ]είέμε 17ηρε ή ο, (μὲ 1ΗΙΔὴ 

γα {4 γα ἐρμή ῥαγεἱεῖρεργσα 111, 41γς 02111 ο 

οὐποχία ΠωῤεγμίκΗ. Ῥατπα] Ράμα με γής, ῥος εί, αν” 

ος ο) μεζα{ὐς γγόσαμαὃ ῥΥϱεὑΤὲ, ἄγκιτειρα] ΨΛΟΥΙ 1122 ερεῖ)ὴ 

7 Ροϱ 21: ϱ1ήρῥε 1105 α υΗής ἀε{εΓΥ1105, ααἲ ῥοΛΕ(// ῇ 

ορια έρεα 4ο α/. Ρήῃλας {η τε νεπάἶσεῖ ]1 12 αἰή; γ 

ή πά{αογε αρέτς ΙΗΡεΥΙ{είγας θΕ1Ηἱ05 ῥαγ117 
η ήμογ/05,ήε 

οἰγεῦ ες ἑάμος [1η «εχ[Ηγα εχέσε. Ο πατατα Ποππο]. ν. 
| 

στο ῤ 62) ῥ7[ { ΜΥ. λαεβἠα2ΕΛΙΗΙΣ εὐασηΕΡΓΗΗΗΟΜΠΔ: 
121.104 ΓΑ. [22ο({ρ[) γεύμεοπωιάἡ,  ὨΩποά Πα 

Πί {αρία[οιι]α] δὲ [ορίσι/ε έῥέ ἀκενῶ,θος ε[ζ, ή2ε οεαμεγκ 

ἑἴαρη, με οἱ οἰέεες φΟη θεα  υμάἰφΙα]ηε εϱ/)εχεγό : Φ!β. 

ῥεα κά Μ{Ω η ἱεζ «2 {22 114 /ε7εβογά εΡΥΜΟΙΗΥ. ϱΗ1Ρ Πἱ 

αμα, ᾖος ε[ᾷ , στις, ὦμιε ιο {14 οΥῇο [αὐίωη. Νε παττᾶ 
ἠπιαρίπεμα πυπος ραιοτί] Λζε σε(ενῶ εΥἍεγε ἠγασ]με 4 

{γ.α, Γ οἱ υἰαεἰέεεί εχερ αγ ἐν {ες (ερ ἐ[Ρεήῥίωαηὃ 
υή]ε. [κ ο {αὐ ωηῇεᾶ κ) ῥηλαΜΗΗ 1422 0η 1. ΛΙΗ 

σικο [αογη οβεγαμΗ{ύα υἡ ή αΣ{ΗΥ, Ὁὲ {σρή, [η] ηλήμα , αμ! (41: 
αἰἐκά] ε( ῥέή[ες σεπογῶ, εα ΕΕ οτε εγῥ ε[[έ ()ηδοία, Π 0Η 19 

εἰ παω.  Ὑ πάϊηπαα; πο[οἷα ἀο]ίαπίπια] Ιζηή, μη ῦ 
ον [1εγ {ο υ ή αΓΗγ,ῥαδέηας υπ έΟΗΤΠΗΕ Τη 16 εχΙΕ(10 
{7 απέηια ἆπλάστω, ᾖ0ε [2, 2ήγαε αγία τ)έγ/Α11)ἐνε ΠΟΛ 18 
ζήεα Ὁ{ (10 φιᾷ πα κέηρε α{επα εκρηησαίαφηε.  (ἳ [ρεθῖδ 
Φύγλ! εὁ[λεκεγῷ {αογο[απέζανε ἐσπένε[ ή σία Μο Ρε εκροι ϐ 
Ίδης ῥΥε{εΥήήέ ή οπεγ/[ία Ρεν ΗΡΑ ἠμκέα [4 ΗαΠήΕ 
ο ΓΗ ΙΓ ογέε (2Ιζε{ ο], σα): ασε, /ρηίφ: ῥαγ εν Ον αἰαειῖε 

ἐσσί υουΖ απ. α νεν)β ρα Ηαμάα Ικήβήραφης ΡγαΠΟΗΠΗ 
Ρήε[ε[εγα!. 9Υ Ρο] ΏλεΠς ῥατοτηα] Μεηεῥα/σ, ἡή 

απ έηι ἡσῥ ορ//εν, οί σε, ά ε[ Γ0ΥάΥώΤΗ 271 ἐσΙ2/ΙΗν)Α 

έπος, «Αέηλ η] ομήέ : φεὂης ζία [γεέα, γεΥΜύΗ ϱ[[εμέλ η) 

πε[υεωπαέο, Ὁσιτο {οἶτο ἱπτοἰΙβὶρΙ]ε] Εκᾖμα{ο γεῖ 
σε 



ΣΟ6ΠΟΙΙΑ, 35 

Ιω εν γα λε ων νά)ή αἐἴιι ϱ[[ὲ. δα 2 6111111 επ αὖ ο)]- 

ᾖ' ἡραζέευ 11 ο {1 ε(ἠσ1θ1 1Η {1 ἠπάδα, ἰά 1422Ε3 {Ρ/Η0) 

ομεία εεγ{ε ζη{α κας [117 μ/1. ο 0 ᾖ1, ο) αὔζ (ΗΕ ΥΕΥΗΡΑ 
(ο αΙέμη α[εἰ{εοιαα 115 Πο1ἡεήᾳ {14 α1Οᾷ Νε εὔ εδζαμαα. 
πιεἰἰρ]ο]]ε| 14 εί, (αργεσλως ἀεώς , {η υας εκ ας 1, 

11/1 ῥαὔεμα με, βαπάΙαήλα»» ἐθαῖεσα α{ζ15 α ία ρᾳ- 

)εδρίῥΗμΥ, νο η ΗλεΙώ [Ἴοχε. 14 σα αγ Ρο/β1ηλαῇς 7Αξ- 
ῥαε. Οµιπία αὉ νο ἴρπε] ο” αὖ νο Ίσηο ῥΥύΛά- 
με. Οπῖρρο ουΏ οπωπία] Ρα1 οἷ4 α [οὐκ {1ε( 2ς2ὔ4- 
ο υλο]ε ές ο {01148: 01 μα /γοῦε ἐχβίεία, {9 ρ7Με Λη 7Ρέγῶ αὐ[ο- 

(1Η, α{ογίᾳ: α{ὁ αἲεο γεσηάα {/ΑΑΛΑήΗ, υμάεᾖαίν υ/ [7 οί 

ο εδ ζηη (1, Ο- πά ἐρ/ζως αἰήμ[υε μαμα {1 εἰ ἱσΙ ο 

) 

οορίαν ο όγηη : ἱ α {72220 110 ἄεθ ΥΣ ογεάα {αγ ὄνγο[ε- 

“πω 12421 ΥΛΗ ῥαδεγ] σεσ1ὲν {11 μμή, ἤμαυάημε 

νο ο { αγοβΗγεδζαήα, ήθᾷιο 0 ας [1ρεΥοΥ 1, ες» 
πω. ΌΏυαα Ρραῖτο πιοηῖες] Τυγ[ας» 221 ε[ἐσ]θέ]ες {0ΥἍλαν 

Γρείίαέ, ης 117 α ῥά1Υ6 εοΩΡΙΑΡ{ΗΥ, 1123 ν ἐρ/ ας εὐε{ρία1: 

ἴψνε εράρλερα! ο) ϱ1 1/14/0111 οὐορἷα εΧΗ172Η1Ε7Η, 

Γη]ὴς ἀφδέγκτοις , {4 ε[ 2701. «ὁν ᾖθς αζοᾳ μέ {όσο 110479 

πε ἐσε)ρά{, πο 1171 ζΥΕΙΖΕΡΑ ΑΙ ΕΜ ΥΓΑΡΑ: αἱ αἲ) 1111 ο οζζ1- 

τς οἱαλέρεί ῥαῤήέμήρυς 2 ῥθς ΟΥΑΕΝΙὲ αεε{ρΙ1. «ΦΜάγε το ἆ- 

Ἰθόγκτοις {1ε[εχεγώ ῥχο εὖ μισά ϱ[ /7/91οίῷ. ῥθς (ον, ρα (ῥε- 

το οί {17 εής, υΙ α {ηλ άζΗ2Η αἱ 16 1σἡβη]έα γε- 

Ἱοη( 1 οὐμέπεμ).. . ΚεδοτεςΙπιε]|εόϊιαἰοἰς] Έα να 1) ρ0ς 

δε αὐ {ο ἰἐν ειδα [1 ηάὲ γεέζογες ἐ1εΙἰσεη- 

Ἱ ο ω71ῤο{ος θεά , (40722 ῥχΙηείρε εοη/{έας αἰΠογη ΣΣ α 

πηγε κε. 4 ἑρη μή (1/2) αἰα! ῥθο οΥαοΗᾖη7ρ » 7εόζογε ε[[ς 2 

ο εν). ῥέηη 0 ν {σε 072 εο (ῥεδίας, 1 

ηλογ λα ἠτερ α([ραι.  Ἱρίαπι {οίεραῖετ ταριῖτ. [ δερεέέ- 
ὁνρι ῥαίεγα 77 ῷ αλ δέν ῥᾳζε ο Ον οκοεβρ( ή. 

τα, ως {η {1ς( εδ ψέμα (η) [1ο {α1ε αἴτενο α [εά ευ {σε) 

{ 



124 ΡΙΕΤΩΙΠΟΝΙ5 5ςΒἩΠοΙτΙΑ, | 
{ῶηή2, ῥος εν αρ Ιαίεᾳ ἡπούμ [εν [ενήγυς, Εωίως 41η 
βοή70 η ῤέα οεἰεγῷ {ρα εδω 6κεΡΡΙα ε/: ολο εί ση μὴ 
{1ο Μάη ϱὐν οΥ{11 117ΡΗ ΡΟ 6ὔ, "Ρεν [ε{ε {ρ[ εκ ία! αἰἰσφν]ε 
Λ0/25 ε0μ{ήζεΥ6 , βὲε υ/ ο» ααἰ(ζα Γη, [ἐτρί ἐη εο ζμᾶ, 
{ΕΤ ο” ΛΙΗΑ ε)ΗΥΛ η γς 1ηή0 {ρ[ε [δε ήβήημε αεηίε- 
ὍΓδ, πες {47262 (μοι ἐιῤαεα1, {ος ααἰρ/{{ρ η Ίος εκῥιἘ 
«έγη7) ϱ0 εΕΥ{ε ΜΟ7ΑΑ20, ή 40 αάεο 203 2{]μά {μυ Ποέροβη η, 
222 11) α(ζ7, ῥος ο(2εο2{γα ΑΛ ζή2 672 ΕΜΕΟ.  Ῥατοι 10: 
«ποξατη | 92) επ εκΖρλα Παασην ης ρή1ηεβγογ/ ῥοη 
{ο Ργκάέης (1, αμηη ερ φηο ο7/11ὔμο ο μο 02ΟΥ 22 οί αμ) 
226221 έλη, Ρε7ΛΟΗΗΗΣ αεο(ή/εγή1, υηάε ἠοΥγερ]ω; ε[[ε ο 

Ρἱαρΐα ας Ζογθα/γέο: οι) [η μεσέεν ορβ/άοφ με εαν 
εϱΥΙΑΥΜΣΜ, {72 υε/ λακήησέ Γγέβασογα ἑμχία Ροπή | 
/Γζ7αέογος. ο ων εὖν ἡὔδια ἠμ1εΥ εα (να Ζογααὔ/γο ϱΥοβ ία |Ἡ. 
(ου ζµε) ΡΗήαγοβο [η0(ο δέν) ακοή: ο αβργοδα η 
Λεβεηοά Ε7ήθηςγο αγ δης ο σπαμογλΗ.  4ῑεγα Ηογρ]α 
Φε7, 4έ2 ῥθεσέΖΗΣ ο/άεμία ΡΥΟΗέ 4εἱ εοσπο1ΕΡΙΦ "υοείί1Ἡ 
«4ονα Α{71ΑΛΕΣ , αΥ1ε12ή Ρο ἱέγεμα., ου εδ: .Ἔ 
Γῶγα. οὐ] αεο αἰ{εγ. ογαομ/ο βὲ[ος ἀἰζζῥοίμν, οσο ϱὐὴ 
Λ{Ηβγα υοεαύίο Ρεη]ς [0ἱοσα ἠηγε[έσιρηη. δμὐ ᾖιες ΠΟΙΑ 
{γρ Ιζεορ [6 το 11η ἡ([ε η {ἐεε αέ ο ΜΗ, υἱαεἰέερ! Ἡ 
41/67 αὐ ΕΠΟΥΟ”Ραχε 1. Φαν εν Ρἰά(ο μες ΙρηΜε ἐἰά βηο:Ἡ 
ἄεεέ[[εγ ή, { ο12/ 20] γεσε”» {01179 ε[[έ, ομέη» Ον {ρη σεν 
Ο71114 (111. «δή ε241572 0Η ΘΟΜΟΥΗΥΗ εάη/9 ᾖαβογί Ἡ 
22014101) : «ελα /ε [μα μ» 11 {ζ αἱ, {γή {η {ΟΠ 
ε0η////εγο. 1472 γΕΥΗ21 υΡήΜο/Ια1εη Ζογοαδίον Ῥ]αίο/ με ηηῇ. 
βαγ/1ὔκ αὖ[ομογή, υ ρα [20ῤΙ{οΥα : αἴέργα σεσέ{α » ή 
{δες {1267 {211720Υ/Αέ: /ἐ7174. ααἲ οὐ 7η εοΥγΡΜεἰα μέ Π 
«θές. Ε{ Ζογοα/γεῦ» μάς” εοή[ζ νε νε» Ρἰμαγεῥη 
ᾖρααένυέ {2Η {μἐησερ1ὴς θείο ΤγοἱΗηρ ΛΥΣΗ μέ {εα!Ἡ 
ΓήΡΗηΛΦΜΕ 2Ο γέα γε ἡ1ιογή]. | 

ΝΟΤΕ 



νΝοτΑα ον ξβρΑΜ. 

Οἰςετο Π5. 1. ἆς ἁῑαιπατίοπς {οηδῖς, ΠεπαίΏεία Ῥ οτ{α Γή 

{6σεπῃ ε[]ε ροτυί{]ς, φαί η αΏτε πιασοτῆ ἁπείρ]ίπα αι {εἰει- 

εἰαίηαίε ρετοερἰβετ.ταΏτο ἵπ Ώοποτε δὲ αἁ]τατίοΏς παδς- 

ῥάτας ΡταζερτΑ τηασίσα. Οι] απτεΠι γετετΙπὰ πιαρία ὃς αΙά 
πιαρί Εαστίης,ε βἰαϊοπς, Χεπορλοηῖς, δίβοπς» Ρ]ητα- 

εἶο., Ἱαεἴαπο, Οἰεετοπε ἃζ αἱ] ἱπβηίτίς ευἶφι]ε τερεῖεῖε ᾖ]- 

εετ, Ὑτ Ὀτομίτες ἀῑσατα, τἱλεοἱορίαιω πι] οὔπα ΡΏγ Ποἱορία 

εΓαόαμαητ αρα Ῥετίας» ϱ4ς85,δὲ Μεἆοδ; αιεσια ἆπιο ἆιαίπι 

τας ἱνπηαηες ὃς 6Υγιωπο[ορΗία αρα 14ος, Ὁἰα]άαί αριιἀ 

ΑΙγτίος,ἱεροχαμματεῖς αριιά ΞΦΥΡΙ1ο5,]-επίτα αριὰ Ιαάσος, 

Ειεοῦυταάς αραιά Ατιοπίεηίες, Ἑτταίοί αρμὰ Ἐοπιαπος, 

Ὀτμὶάες αραιά (αἱἱος ὃς (ετιηαηος, Ίνε αιαἰς{σίτυ Πὶς ατεῖς 

Ροτιεητοίὰ ὃς ρτα(Ησίατοτ]ᾶ ριαοερῖα ττασί ρητετ,Ώ ορια» 

τα {αητ ἀς ρίεταῖς δὲ επ]τα ἀἰπίπο (εοτετίοτα [πε ΜασοτάΠ], 

πας Ἐσγριοταπο πε Οια]άα οτήτη. α πάς οιτοἆοσᾶ ΠΟΠ 

αἀπιοιπι αἰίσπα. ντῖ Ρ{ε]{15 ἆοεει , δὲ απἲο ἨιιΏς 9 ΥΠείι5 

ερίίεοριις ΟΥτεπεπῇῖ».Β, εως ἠΌχο αἲρι ὀυπνίων ραῖευγἰὰ το]]- 

απἱας αἱίαι]ας ο {αςσῖ5 ]]ις οτας ια]! αἆ πος ρειπεβί[]ε, εαίἀεπὶ- 

«ἷς αἆεο ωητί]ας ὃς εοΏΓω/α5., νε οεΠΙΟΠΕΙΩ πιοσίτο ἀῑσοις 

Ρο[ῖς ονεετιπῃ {οὐριῖς εοπ(ατΗπ1. Ὃ ια ερίσῃ Η]]ε οατλίπα 

τοίετῖ, ρατΙτ. ΠΙΕΙ ἀἰππιί]ία (ας, Ρατιίπα {πι Π]ος ΏΟΠ 

τερεπΏτΗσ. Εαπε αλά {ητο ἀε[άετατε ρο[{ε»,1εσζος, Ὀτειιί- 

τοι Ιπάἱζαη ἆα οεΏ{1. 
1η Εὶς ποβσίςποη εχταηῖ ασῶ Πρε]]ο εἶτατο ραρ. τολ.]ς- 

σπιτι: Εἰ δέ τς κέρι κὦ οἵεται τω οἸοργέω,φακζεσίᾳ Ὁ ἁπτοτ, μή οι ϐ 

κατ αὐτίω ποτε ποθκθέώαι τω εὐδα]μοία σιυαφίω, ἀκουσαάτω ὧν ἱερών 

λογίων ἃ λέγει Ἑλ δ[αφόρων ὁδῶν. μιεῖς Ὁ Ἡ ὅλον καζλο}ρν ο οἴκοθε εἰς 

λαἸοργίω αἰφορμῶ, καθ ὃν εξεα τω ἔνδοδω σαβρμα αὐζῆσαι 
ον / 

Τοι- Ἀ(Φησὶ) διδαικ τον έδωχε φώοις γνώρισμα. λαοέωζ, 
γε.) λδις / ἕω- 5 / ολλ - 

Τοις 3 κα] υπγωον(8ς ης ΟΡΕΚαΡπισε) δΑκ35. 

ὁρῶς, ἀὐτίδιἐςφλεν εὐμοιθκαν µαθήσεων. ὁ κἆ ὕπαο., φήσὶν, ὁ δὲ ὄγαρ δι -- 

σχεται. ὦλλ ὑπαρ αν ανθρωπὸς ὅσιν ὁ διῥέσκωγ, τὸν ὑππιώοντα δὲ γεὸς ἧς ὄνε- 

“καάρπισεν ὀῤκῆς, ὡότ' ἄὐτὸν {0} µεγβάνὴν τε καὶ τυγλὰ/Φ . 1 ἐγκαρπά- 
} 4) 



αν Ον Θα πας ; | 
σα καὶ Πλέον 65) “Ἡ ῥδεζαι, 1ὰ «[ῖ, δὲ ἆμι Ὑεγο πιαρηὲ ΠΙΟΠΙΘΗΗ ε[[ὲ 
«ΥΡΙΕΥΕΕΜΥ εµεξξΙοΠΕΠΙ αἆ [μρογίογα, {ππαριπαΒἱοπί 4810/Η πάει ΟΠ 
Ῥαθεαῖ, ἀπὐίίαπη π μη ΡεἨ {β[μς εοπ[ΟΥΜύμΥΑ ἔοαήη Εἰ]η εοπί-- 
ἐίοπουι α[[εηιεί [έεραξ : 1 «μον Γάεγά ογαθλίά θα αε ἀήμεν[η γῆς 
ΡΥο[εγμητ, Εφ άεΙ} Ρο[1 Ιοἱ 411 ϱΥΗΗΗ1ΟΥαἰοΠΘΙ ζουιε[ᾖ]εογμηη [ωὸ- 
Γ1άἱοΥ μή: 4 {10 ἠἐππίογεη} Ηηεώ Πα ΙΟΠΕΡΗ, Ρεν Φ1ά1η [αμ [ιά αμ [ρ- 
ΠΕΠ {η1ογέμα αππρ/λεαλάἡ, Ηύ φάεηι που) {ωγηις εορηί- 
Σ)ΟΠΕΥΑ ἀοέτεύ]α «οφ μαγη ἀρδίε, Αἰέου Ψογο οΜἰαγη οογλίρηίος {ε- 
ΠΑΜΠ ΥΗΥΕΗΠΗ [ης ῥαγαρεν [εαει νίάες Ὑὲ εκ «ἡμεν[ὸ ἀήβιηχο-. 
Τµη1 ἄν εἱρ [ἵπαγαήα [εἱἱοΙαΤοπη.Ηἰς φμίάειη ἔπ1ου γ{ρέαπαάκηι (αἱδε) 
ἐ]]ε Ὑεγο {ΙΕΥ ἀογγηϊέπά μη εγάμγ. Αι μὲ γἱσ]άηΙΘΥ1 Ῥοηπο εφ 
ἀοζοῖ: ἆογ]οηι εγο ἆε ο [ας γἱγηηὴ [οηηύηα {π[ωπά(ε1 ἕλα γ: ἐξ 
{1 ἄῑ[εεγε 62" εοπ/[ἐφ1.λαση [οπηύηα ὑπάενο (5: ἠμα[ ἱηβ]απιαγερίμο 
ε[ σπάγῃ ἀοσεγο. Ύ πάς πιαπίξε[ίαπη ε[ 14 ααοά Ν]οερβογι]ς 
αἆ Ώπης Ἰοςπῃ απποϊας, δγπε[ιΙΏ οτασμ]α πηπίτα Πἱομείο 
(τα [ε, ηος Ίπτερία τεοϊτα[ς, 

Ρ.17.0. ὄδυ]Η ας τε[ρἰσίαητ ΦΥΠΕ(] νειβα.6λάεἴη ραρίηα, 
ἐς Ὁσούτο πεπλανημάένογ, ὡς μὴ ὅ9εν ᾖλ.θὴ εἰδέγαι. ἴαητορεις 4Ὀει(αΏ- 
τειΏ.νί νπὰς νεπετίτ Ισῃοτοξς, 

6. Πίπς ωρα δΥΠε[Πη6 αιις εἰεσαπεί[ῆπηε (οεἱρ[ε 
151 ἆσμῃ ῥασ.1οο, ὅτι ὦ δῷ ἐξελθούσαις ψυγαῖς λνοιτο πόµια ληαοΥ, 
ὀ)λος εἰπα τω. εἰςελδούση Ὁ εἰς } βίον ψυχή ληθαί]ον ὀρέγετα| πόμκα, τὸ 7ήδὲ ἡ- 
δὺ 8 μιλίχιογ. 9Ίοσα }ὸ καπῆσα ὃ ὤρωτον {ον ἐθελογτς , δὲ ὶ 9ητες- 
σε δουλευφ. 1 ο{ὲ,, Α[ίμρ ἀῑσαϊ Φου [ [οἱβεηη [με οὐ ἰἐμίοπὴ βοςμ- 
ζωη ιά απίπηα θα εχεμπείδε ἆαγὶ [οἱέμγη, απέηηκς οεγ!ε ἐή ῥαης 
Ὑήταγη ἔπργε[]ά εχρδ!µ η οὐ οπίς ῥουµίμπι πἰρ! αἰέμά. ϱ[1 11ῇ: Υἱ- 
τμ] με ἁμίκεβο 67. Ὑο]μρία). ΟΛ ϱΠΙΥΗ ηετςεπαγ]ά ὀΡοπ!ε αἆ Ράς 
όραση οἷε[εεπαά!, ἱοσο οΡεγα ππεγερε]ο ἱοσᾶς] ἑμσμηα {ογη [ὅτου [δή1. 

δ. δΥΠΕΠΙ νενίας πο[εῖς χα ἱεαπα {αητ αἱ Π1ηι]]ςο.[ς επίπα 
Ἠαδει ]ε ραρ. 1ο8. 

λ{ηδὲ κατω νεύσης εἰς 7 μΔλαΡαυγέα κόσκιογ, 
Ω βυθὸς α]ὲν ἄσπσος ὑπέορωταί πε καὶ ἄδης 
Άμιφικνεφης, ῥυπόωἩ, εἰδωλοχαρἠς, Φύόητος. 1ἆ ε[ἰ, 
Νο ἀεοη/η πη!ες αα ΠΜ ΜΗΗ «ἲΥΜ 05. ΠΟΠ ϱΔγὴ; 1 Ἀ 
Ομ ζώνες ῥΥο[μηάιω «ἔρεν ηά με [γα ϱ[ 67: οἵειή 
Υπάιφμε εα[ισπο[ος . [ονάίλκς, [ῥεεῖγίς σαμάεης, α’ηεη». 

Υ]άε ἱπίορτιπα Ίοειπα δΥΠΕΠ], οοΏέοσετ επίπη αἆ Ιητε]]ίσεη- 
81 



να ος πο 117 
εἶαα (εαΠεΏτἴαπα δὲ ρτα οεἆ επτίιμΏ. 

11. Ν{ατ(ε] ές Εἰςίηιις 10. Χ ν 1 1. ἆς 4ΠΙΠΙΟΓΙΠΗ ΙΠΙΠΠΟΙΤΙΑ- 

Πταις εαρ.ν]τ. Ζοτοα(, γῖ δὲ (εααοπεῖα Ρ]ητίπια,αά{εείρίε, 
δὲ ἵτα {αεετρτοίατς, ΤΗΜΗΑ Ὑάθ θε[]]α Γεγγα μαβαη!. 

12. [άεια Ματβμίας 15. Χ1τ1.ποπ]οΏσς αὓ ἰπὶτίο » Νε έ 

αδεαν [αυμήη 1η ῖς, φμα[ξ ἐπ 1ο Ρο [1ε εεάεγε [410 αϊημε 

ΠοἩ (εάΕγΕ. 
Ψ.ραη. Ἠππο γεπαπι δὲ {εηπεηῖςΠα τεέοτε Εἰςίπιις [10. 

κ. ας ἵπωΠΙΟΙΙ.ΔΠΙΠΠΟΤΙΙΏ,ζαΡ.Υ 111. «ΗΤη Ἱλας ἹητετρτεϊαΙο- 
πς, Α[Εεπἀεπάμηη δέ ε[] αάὶ ἱωηηεη ἐρ[μ 65’ Ραϊτές γαάίου » Ὑπάε 
πμ [α ε[ὶ δέ απέσπα παμ[ιο ππεπεύ μπιῖπε οἰχομτη[μα. 

Ρ.18.. Ψ εις οοἀεχ τεσία ἱρΗοτ]νεςα Ἡαῦοετ α ἆ ὃιί δὲ: {1- 
τη]]ίτοτ αεςεΏῖΗ ταΏτπα ΠηΠίατο , εἴαάἰτίοηε ρ/ς[ἑαηεῖς νἱτὰ 

δαηάχαπἀτεαηϊ εχεηρἰας ἆ α ὃν ὃ χβὼν, δες. ΥΙΕΙΠΙάΙ16 ο λια- 

οικὼς αξ αδ.ν εἶ ϱεν Ῥομ. 
6. Ἐεσίηα εχεπαρ]α: τεβοτῖ τὸ παρθέμον α Φθριέσα, οὔτία πιο» 

εεἱ τεραἱαίπ:α παπα απ τά Ππὸ νΏίαιιε ἵη Ώος {ταρπιεητο οὉ- 
{εταατΏ} Πε. 

7.Ττες Ἰνο Υετ(α5 ραιμοῖς εχρίίσαι Ματβ[ίας 19. ΧΙσ1, αρ. 
1. Ίτα (ορεπς: Οἱ Ρῥαπιάβάπι μ[ε [ἱεγε» ας εἰώηη [14βγεηιὰ 

πηπαζπί οἰε[ιἰεγὶο []ασγαπ» » εοπ[ μοι γατἰοηῦ παϊνγαυ ΦΙ[ευν[βδκς 
πὸ εὅβα,[οἰα γἡμή γηξῖο, εμας ἰΙ «ηζεἰμδ,ζ2 ἰοἳο εαΡί ῥρεξξογε Ὀεή. 

Ἠαε [σηήβοαι Ζογοα[ίεΥ: Απόηια ῥοηηέηητα ἰεμηὴ φμοάσπιηἹοᾶο οὔ- 
εγαδὲε η [6ἱβ/αήη, Φα πάο πἰβὲἰ γοεύπεπε πιογΜα]ο, Γοῖά μην [αμ []- 

ἔο ὑπεθγίαϊωγ. Τηπε ἆμοφμε εχη]ίά8 η ϱΟΥβΟΥΜ ΡάΥΠΛΟΠΙαΗῃ. 
11, Ἰάεπι ᾖοτο δε σαρίτε ἀῑδείς νοτία5 αἰίᾳαοί ε (οᾳαεΏτί” 

Όας τις ἱ{απ/ῄατος {τα οτάἰπαῖ, 
Οι ψυχή πρ δμωάμει παῖζος ὗσα φαφ)ὸν, 

Ἡλείῶω ψυχῆς βάθος ἄμκ6ροπο, ὄμμαπα οἳ ρόέω 

Πάντ ὀκπέτασον ὀῥω. 
λ{ηδὲ πο τῆς ὕλης σκύσδλοΥ κρημνῷ καζαλείψης. 1ἆ ε[Π. Π]ο 

Ἱπίεερτεῖε, ΟοΠίάΗΙ απίηλά Ρεν Ρο!επΙέάηη Ραίτ [! ἱξηῦ [ριεπά]- 

ἀικς, ζοΥ1ΙΠΕΗΝΥ ἴη Τε ἐπΙΥΙΟΥΙά ή ΡΥΟΓΗΠάλῑά απίη]α, εἲ ο6Η105 ο/1165 

Ὕγλα Μοἶἷο λα μή. ΤΗ3ς Πεᾳ Μο εεἰάγη πιαθεγἰα]ε {ρ]Η11 ΕΟΥΡΗΑ ῥγαεί- 

Ρίο Φεγεἰίπφ μες. Ιζπεια αβῥεῖ]κ! ἱμεεῖα ἐρ[απι φμ ΕΧΗΡΕΥΑΙ ἄν 

Ρεν [ὸ, 62 απίγια ΡοΥ γἷπε ῥαῖτί εοηµεγ[ά ἡλ ῥαιγξ αὔμπλαι, Εἲ φ 11 

ἀνς ο[ {ῇΑ Ψπίιον [άρον πιεηνετη, «2: εεπίγάηη ε[οηαηην [1ο ἡ- 



1169 νΝ ο Τ Α, 
(επεἰκ!η, ἱάεοφε ΠοΒ Ὑπίνμν Η[ἐ ῥεΥΠΕΠΙΕΠΗ ῥτορτίς, [εἆ ρου γπίά- 
ΤΕΛ απ, 414 ε ΙΠΕΠΙΗ εάρΗ!, εΠΗΥΜΥΤ4 ΗΕ ΙΟΙ 5 «πια. 1 ἀείγ- 

«ο ἀῑείε Ζογοα[1ευ , Όηεαί ἓὲ απίγια Ργο[μπάδία ἔΠΙΜΙΟΥΙα [ές . ἰὰ ο]ῇ 
Ὑπίνά, {ρ[α, ιά τ1 ΗΗΡΥΕβΙΕ ποπ ἆαηι ἆεμο απίπια άΠ4ΜάΠΙ γπίαι{ν 
μία εβαταζτεγευι, 4 ϱμ4 (7 αἆ ΦΠΑ ΟΥΊΠ65 αἰίιε γτες απίγης, 
αμα[τα «ΕΠΟ 2’ «ἆ σΕΠΕΥΗΤΑ ΟΥΗΗΕΔ ϱΙγοµ]έ [ήπεα Ρεπάεπε. 

12. Ματβ]{5 ΙΒ.ν. ε αΏἱπ1, ΙΠΙΠΛΟΓΕ.ΟΑΡ.Χ1 Ν. ΤΠΛοΥίά- 
ἰΨ 7]απεῖ, «ο γἱια ἀογηΐπα ε[ῖ. η. ἄ. ἑάεο ἐπηποτιαίῳ πλαπει, φιία [ρά- 
δει γίταηι ΡεάιβεφμάἨ], [1ο [οἱ ἰμοξ, ογ{ηῆία «ουρά. Ν ἱὰε]οςῆ.ἆο-- 
οοῖ εωίπη 1]]ίς Ες, αηϊωιᾶ αὈίτε αἀμεΏίεΏξς Πηοῖτε, Ππὂ Ρετά!, 

13.14 εἴη 15.1ν. «αρ .ν Ιεἱπλο:ΟΡοΥΙΟΙ ϱγοΓεξῖο απ ηατα ἔρ[αηη 
ε[]ε φμοάαγηΠοάο οηΜΙά, ἂο φα Ζογοαίτεγ αἰε: ΜΠάάΠΟΥΗΠΗ {- 
11 1Η [αρ Ρ]επίηι ἀίπες οοπηργεβεηάἰΕ, 

1. [ἆ ει Π.Χ ν 111. ἆς απίπιοτίη Πθηλοττ. ζαρ.1γ. Να 
Γααες [ῥγίή1, πεζιε ἵπ Ρ7ο[Ηηά μη εχάµρεάν φμοᾷ ε[ἰ Ρἰάπηήη, 
δρἰγηηι Ρ]άπµηι αρρεί]αι ἐρ[απι νεβίομίωηι , ΠοἩ φμίά ϱοΥβΡΙ/ Πο 
Γεαϊφιε βγοβμπἆμηι , [εὰ φηία ΡΥοΡΜεΥ Μεπμίβίηιαηι 2 [ρἱεπάίάανη 
ΡΗΥΙα1εΙΗ [ὲ φ μα [1 ποη «οὐρΗ4. ῬγαείρΙε εΥο Πε ΡΥοΡΙΕΥ ΠΙπημην 
εοΥβογή εἰεπιεπίαί α[]εέἴηπα, εοράν 1β/Η εἰἰάηι Ρο[ἑβαπε Ψίάνι 
[ογαἰάμνι αἴη με σγα µε [μρεἸΓογε εαἰἰσίπὺ εἰεπιεπίαἰἰε αάϊμπέλίοπε, 

17. [ά σπα Ιἱά επ : ΕΣ ἑάο]ο φποφμε ἴοςμ η τεβίοπε ῥε[ῥίεμα. 
ε)εία [οἱ [ἐεοί «ή γεβίομ]ο [η 67’ απέγια γαίοπά [ἰ γΕΟΜΥΥΕΝ ἵπ οᾱ- 
{μπι Φεαεπτεῖα νοτίαπα εοπ]αΏχίς Εἰείπ5 οµη {αρετίοῖς 
1ο είς Πηίτίαπα εβὲ Οι ψυχὴ, «1Ρ. 1ν. 5. Χ 111. Υπε[άς 
αποσιςε Ώππο «Επ ρταςεἀεηῖς αἱ]ορατ Πογό ας ἱΠ{οπιπίἰς 
ραρ. 1. εά(τ.ΓιτηεὈ. {οἆ οτά(πεΙπαετ{ο. θέα ) (αἶτ) πόσω πο 
έσω τὸ πνεὺμαι πὔτο ἐμπολιτεύεται . ῥεψαίσης µέγ κατω Ψυχ]ς ἔλεμ ὁ λό- 
Όρς, ὅτι ἐθαραώθη τε κα] ἔδυ, μκέχεις ἐγκύρση πῃὶ μδιαλαυγεῖ 8 ἀμφιωεφεὶ 
πώρω ' ἀγινοη ὃ καὶ σιωέπεται μέχρις ἄν εἰς πλεῖσον το οἰγτεκείμενον ἥκμ. ᾱ- 

κους }ὸ (9 ολ Ὀύτου ον λογίων λεγντων’ 
Ου πι γῆς ὑλης κρημνώ σκύθαλον κααλείψει, 

Αλλα κα) εἰδωλω κυεσὰς εἰς Τὸ που ἀμφιφάονπα. ὧπε 3 ὧν ὰ- 

Όεσμ ἔλ4 ωθὸς ὃὶ ἀμιφινεφῇ. καὶ τοι Ἡ πλέον τὶς ἂν ὁ Όύποις ὀξυωπήσειε; ἕ 
9ὺ μιογίω εἰς τας σφα/Θας αἀγώγειν ἔοικε τί) ἐκεῖὂεν ἥκουσαν Φύση, 9 εἰπ ο 

πῆς πυρὸς ϐ αἳ αέρος ἀκρότητος εἰς } εἰδωλικίω φύςῖγ ἔασαισε κο ,ῶσα «ωρίή 

7ὸ γήϊγον ἀμφιέσαοδαι κέλυφος, καὶ ᾖἶτο, φησὶ, τη κρε!Ώογι µιεεκδ) σιυανα- 

σπέμιπη. ύλης 2ὸ σκύδαλο’ ὃκ ἂν εἴη τὸ θεασί 109 σώμα, ὃς αις (εαυπ- 

τοσ, 
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ετ,Ο ια [ῖς ].ατίπε τεά ἁῑάῑε Ρἱ εἱνοπίις, Οὐ[έγμα ἐδύμι νή φναη- 
ο ὑπβεγμα]]ο [γης Ρε [απια[ίος Ὑεη[αιηγ. Ὀ εκ] παπί φἰά οσα 

ἀεογ[ηα απίπιο, ἀῑκεθαε ογάΜίο, φμοὰ οβῥτιηέμιν αἴφμε [ε01Ε φνοη/- 

ζιε ἑησέάαι η Εοπεῦγο[ώηι ἔσ’ γπάέφηε εαἱρίπο[Ω1η ἰοςμήὴ. δεά α[εζ- 

ἄεηιεηι εἰίαή1 ο {1Η}, φμοάἆ {έᾳμεπα) [αομίεαν 1. ΕΙ {εφά Ροἱεῇ 

ἆοηος ἐπ ΙΠάΧΙΊΟ οΡΡό[βίΗΊΗ 62’ οἵηπέ εΧ ῥαγίε [μ]σεηίεηι ἰοεμπ» Ὑε- 

ιογέλ. ΑΙ 1 ειἰά ἵας αε γε ναθοἰπία ἀἰεεπ[ία:ΝοἩ 11 επἰηεηῖὲ ας [ῦ- 

[υπ] οσο Πια1εγἰά ΡΗΥζΑΠΛΕΠΙΜΗΙ τεἰίπφ ες : [εὰ 67’ [ΗΗΝΙάΕΥο βα1: 

ε[Ε{π ἰοεο νπάίφμε βεἱσεητο.15 4μΙἔ οΟΠΙΥΟΜΕΥ/Ιά βαὐεἳ ΕΠΑ γπάίφε 

εαἰἐσίπο[ο. Νάπα ϱηἱά αομήμο ἐπ 6 νενηθην ἁιη[ῥίά «ΕΥΠΕΥΕ Ροβηἑ 

ΠΟΠ ϱΠΙΠΙΓ οἶμτα ἵη ρἰοβος εεἰε[]ες γεάµοεγε γἱάειν ἠέπο Ὑεπίοπίεηε 

Παϊμνάπα, [ἐὰ [ῖ φμἱά εχ ἱσπν 67 ἄετὺ [ωηπικαεε η ἐπαβίπατίαΠ 
Λ4ΜΗΥΑΊΗ ἀε[εηΦεῃ5 αΏἰγάΧ:1, ἀπθεη ΑΠ ΤΕΥΤΕΠΗΗΙ ὑπ μεγὴ 1οσμπηδ- 

Εηη, σσ” ἐ[μοἱ, αἱμπί, οΗΑ Ὑαάίογί ΡαΥτε (Υαπ/Τη 1. παπα πιαϊεηίά 

ΕΧΕΥΕΊΠΕΠΗΡΗ ῥαμά [μεγίε ἀἡίημηῃ (οὔβη». 
ι9. Εκρ]ίσατ Ρ]οτίηας ΡΠή]ο{ορ]ας Πο.1χιἆς αὐΙαι.εἀάαόξ. 

2ο. Ματβίίης {ο νοτιῖτ ΠΌ. χΙ11. 4ε αΏήπποσατη ΙΠΠΙΠ οστά” 

Ίταεε ταΡ. 1 Υ. 5ἐΕΒΙΕΥΙ αΤώΕΠΙΕΠΙ 4ά ο/4 ρἱείαεν ἐπιεπάετν, ά- 

δε εοΥρ: [ἐγμαδί. 
21,7. Ῥιἱἰνετεῖπια ἁσε]ατατίο Πΐμ5 οταςυ] ρε ροτε[ῖ ε 

ουπε[α] Ηστο ας Ιη[οΏιη!ΐ ραφ.1ο9. νὈί {ας ἴπα η1Ε, αἱ παρ αξι- 

αν καλδμµκία! ζυμφορα],κέχι αέρος συμοδιλουται ὤθὸς η λύσαι οιέ(]ν ἱώ 

ἔχομεν Φθὸς { τὴ δε. δέ ο. 1 ε[ξ, ϱαἱαηιῤγαίος ἱπ[ο[ιτα Π14ΧΙΥΊς εὄ[ετήε 

ἁἆ οἱἱεηὰαὴ1 ΡΥοΡΟΠ[ΙΟΠΕΥΣ φμα ἵπ Υὲ5 εαά μεν [εγήπηγ. δὲ ραυ]ο 

Ρο, ποιναὶ }ὸ ὑλα]α! τότε δ))ὁ παρ εἱμδρμέτίώ κιουῦτα κ Ἱ ἀθέωια- 

σαύτων ααιοὺς ὅδι γόµοις αὐτῆς. καὶ το ἄθα αἱ καλύμεναι πεῖραι, αἵ Ἡθα- 

Κλέα τε ἀγατλίώαί φα(Ών ἱεροὶ λόγοι. Ώος ε[ῖ, ῥᾳήα [πε εἴάΗ1 ῥΥαίεν 

[αιἱ πεεςβέιαε( ΠΙΟΜΕΠΕΗΥ «ἀμεη/ρ [ετοεε» ζ2’ [εσμηι [γεπα εχεµ- 

εἰρη!ε». αἲζηε ᾗα ῥγο[εζζο ὤΥηηΙΠά [11 (7 εεἰεθγες Πέ {άῦογες ἆ.ος 

Ἡεγομῖειι ο [1ήη1[[ε ρεγῬί δε [αογέ {ΕΥΊΛΟΠΕΝ. 
ϐ.Ἀλαι[].Ηδ.χΙ11. ας απ{ Πα. πηια.σδΡ .1ν, νῖ {αρτα πάσα α]. 

το. [άεπι το[οτ! Π5. ΧΙν. 64.1. Ο ΡΟΊΊΟ Πάίμγά ἀάεπάβιη]α 

αγΗείμηο. 
1. Τη νετ.οοἆ.τερία Βἱδ]ἱου]εςα {οἱ θεα σ,αθρήσις παῤτᾶ λ. 

δε Ἱίπεα ΡᾳΏΙ]5, κεραυγοῖς. 
22. Ηἰς ε[ὶ οτάο νεταη Ἠαίας ραρίπα ἵη εοα[ος τερίο, 

Ῥτίπιις 6[ὶ παῤποὃω, (εοιιηἁιις πώς ἔχφ κόί-µος, τετ 5 ἰωώίκα, αιιαῖ» 

ο σιαᾷο σι τα πμ τσ ο παρα ο 



140 Νν οὗ τὸ με 
{15 λαμπόμενον, ΩΗ1ΠΕΙ15 κλδοι, ἔεχει]ς πωύτα 2ὁ, [εριίπιις δευτέρῳ, 
οέξα 1115 στρ ἑ-φόξον, ΠΟΠΏΙ15 ἑαυτῶν ὁ πατὴρ Ι1Πὰ ΡΕΟΣΙΠΙΟ ἐοή ὁν, 
«εως ἐπ δὲ δη, νηὰεοἴπαι εἰὴν παύτα, ιο εεἶσηιις μαλθα” 
νεο, ἀεςΙΤηΙΙ5 τετξ{115 νούμεναι, ἆςεςίνηιας απ 2σ(5 βνλα]ςτ αα]π- 
εηςαἴτ {η ΗΗης ραρίηα οτάἶπε σύµθολα,δξς,ρἷαπε οτηίβτις εῇ. 

5.ἄςοπει) γἰς εχᾳ{τες ἀοδϊτίης δε 141 ςἱ] Ἱερ]ῖε γοςς ἔασειρε. 
7. Ματ]ίας 10.1. ἂς απἰπη. {πηα οσα ίταῖς ς4Ρ.Υ 1. Αἰέά 

36Η: ΕΥ» αἰιωά γεγ]ιαν. Ωμοά [ο αβογὴ ΖοΥομ/]ρη, 5εο ὁηεε ἡἐρίθὴ»ν 
ἓο ἱρ[αηη ε[[ε εχιγά ΠΙΕΠΙΟΙΗ. | 

ὃ. Ίάεπῃ 18. κ τ11. «αρ.ν. ΕΣ ἱπιο]ίαδί]ε αφ μία φμος ὑπεε]- 
ᾖίσεγε ἓε οβογΙΟΕ ΠΟΠΕΝς [οΥς, ΕΙΟΥΕΙΗ ΜΙΟΠΙΙ ἀβρεί]αε Ζογοα[]εγ {ρ/ην 
«1Ἠ1μ8 ΕΠΙΥΊΗ αμοᾷ Ρἰα!ο ποπ θα! πιεπιὸ (4ΡΗΕ. 

».1άεπη Π8, 11. «αρ. ντα. Ε[[ό ἑρ[ῶη γεν οπαηέδω εξ εορη- 
“πε. Ε[[ε ἐρίμιν Ὑδίομηφμε [Η, ΡΕΛάεΙ ϱχ Ώεο. Ω4οἆ πηγάίςε (εἰέ- 
φἳὲ Ζογομ[ἴετ: Οία [μη1 εΧ Ύπο ἴσηο σεηίέα. 

το, Εἰσίπις 19.1 Υ. οαρ.τ. Ε[[ομεία αησεἴογηη» ργπαέρίο ἵη- 
Γουννὴρ ϱ[ φμοἱαγηηποάο. συ: 4 4ΠΗ Ρ4βΙΝΗΥΑ [αὐ{εζζμνη φνοδάᾷ 
ἐΧΡοΜΙΜΜΥ αἆ αἔτμηι ἐπεε[ἱσοπάι, ο” [οΥη1άΥΗΥΑ ἱάεαγή γή Νε οΥπα!η 
/ε[αἱρἰοπά. ρε φμο Ζογοα[]εΥ αἩ: Οηηπίά Ρεν[εοίξ βαίεΥ. σσ’ ΠΛΕΛΙΙ 
Ρ7αὐμὲε [μπε]. Ῥουτο εοτῖρς ἐξετέλησε, ἂτ {ζε]δς ἐξεπέλεοσε, ἴτα 
εΠ/Π. {Π Ώος νετδο {γ]]αδαπη ρτοάιοΗῖ Ροεῖᾶ, Ώο γοςα]15 
Ὀγευ]ς {η ἠοπσα1η πωυεατίοης. 

11. Λεερίαπα οχειηρ]ας Παῦλος κληἔζεται παῖ ἠλύος ἰγδρών, ὃξ Ίτα 
4ποσιιε οΟσζεχεταϊ Εαπζοποτιις. (ζἆ Ιαῦ οταδίς ςαΤΠΛΕΠΗ, Πί(ῖ 
ί ας τατ]οπε (αὈιιεπίας, κληΐζετ' ἅπαν γλόος οἰγδρο]ν. Βεεερῖα |ς- 
ὁᾷ[ο ΤΑΙΏςΠ ΠΟΠ οβ ἱπρτοβαηάα. 

1ο. Ματ ῇ]. Εἰσίηιις Η. τ. ἃς αἰπ]. ποτε, ε8Ρ.Υ. Απο 
ΠΙΟΜΕΠΜ, ΠΟἨ ΤΠΟΗΟΜΕΗΥ, ας ΦΙ1θ Ζογοα[1οΥ, Μάη αύοι ἡπ]ε[ίς. 
λα [ες γοέζογες ἡηηιοδή]ρς. 

16. ]άεσι]ο.ιν, (4Ρ.1. ΑπροΐΗΡ αΠΙΥΗΖΥΙ Ὑπο εχερά!, ᾖμος 
724Π6Ε: Όεο τε Ὑπου φηοὰ ΠΗΗΗΡΙεΧ ϱ[}. Ὀ σι ΕΑΥΤΟ Ρε Ρος γη 
αὐξε [οβευ ουηηία η ἐηΗΙΤΗΡΗ, φμμοῦ γἰά οοεὑπὴ! Ζογοα[ᾖογ: Ρά16Υ Ρεν 
{ε ἐρ[απι γαρμἶτρηεφμε η ΊηεηΙο ϱμίάεηα φις Η]ᾷ [ο μίημη, ῥτοβγίωηη 
ἐποίκβε ἱσπεγη. ϱ. ἆ. πμ [ἰάγι λαοί ο ει ἰογὺς οΟπΙβαγαΙΙΟΠΕΗ1. 

19. ]ἆεπι Η0. τ11. εαρ.ν]τ. οἱ απίπιος ρµ/:. ζιία ΗΙὲ [μα 
ἀεογ/ηζμε [δεγο Ὑοἱμθί]ος [μη Ρµ[α. σσ” [εδογε, {λα νι Ασέα, 
Ποῦ 1ΥάβΑ1, ΠΟΠ ζορα1, [εά ρεηαάίεαε, Ωἆ Ζογομ/[ἔγ ια εο ας 

Ρα!ϱ} 
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ῬηΜο ΠΟΗ ἱπομγΥΙΕ ΥΙΕΙΗΥΑ [εὰ Ρετ/α[1οΠΕΙ1 ἐπάαοἲξ. ς 
Ῥ. ας. Πας ἱΠ(εεἰρτίο ε(ῖ ς οοάΐσε οαπόζαπἀτεαπὶ {οίρτο 

ὃς Β απεοηςτί εμ{ο. ἱπτοσίο 1[ζα εταῖ 1 µαγικα λόγια Φἷύ Ὅπο Ζω- 
Ροάορε µαά}φν ἐζηγηδέντα ο λήθωτος. 

δ. Υετιις εχοιηρίατ νήππα ας, Γορίαπι δὲ οαπέχαπάς, ἵπ 
αοτί{ϊο Ἱερίτ , τα Όντο) Ὁ (Όµκατι λητεύσασαν, ἥτοι ὅλη Ίωνα χεόγου ἐργι- 
σοιμένίω ἁμτα), 8 κοσµήσασω, ὃχς. οΙηΙ{1Ο 1]]ο καὶ ζωώσα) 1. | 

Ρ. ε6μι9. [α Εεσίο «ο ἆ, ο τοπίων. 
Ὦ. 29.7. 11 οαππέκαπἀτεαη! ζΟ. ὥπαντω χωρεῖ. 
13. Τη οοἆσιη {οΕΠΟίΓεΙΓ λόλον φρογήσεως Ίωα. απ] ἆ {1 φωνήση ρτο 

Φρονήση {6τἱοαδὲ 
γ ν]τ. Ἱεεασα γιταπιαιις εχειΏρίας, α α οιςδε χθών,ὃξς.γτ 

ἔωρτα ραρ. 18. 

Ρ. 1οµ5. ΓΚ ερίας εοἆεχ «ραπελαύφ ὃ δὲν, δὲ Π1ΟΣ ].11.λύπης 
το λήθης. 

Ρ. 51.7. Ν ειδα 1{1Α καὶ πώ Ὀιαύτίω τι) παντὶ χφτουργοδσα, ΟΤΏΙ[]α 
{αηί 1ΏΤ {]εταπΏί εἀϊεῖοπε: ηΏπς Υετο « Πξερίο εοάϊσε {ηίετία: 
απ ΤαΠ1ςΠ ης {ις αιίάεπη Ἱπτερτα ες ἀοειτῖς εχεπηρ]ατ ραΏ- 
αι αμιάτσαπί τα τοξετεΏς Ὦος ΠΙΕΠΩΟΓΙΗΠΗ , ὡς α) αὐτὴ ὅσα ἡ } Ὅι-- 

αὐτίω πα πιντὶ λἀτουργίαν λἀπουρ]ρδσα, ὧστε, ὃζς,. 1 εΠ, [άμοφ μα) ἱρ[α 

Ρδιζῦ εἶιε[ιοάί ππέηἡ[]εγίμηι Ὑπίμετ[ο ΡΥα[]απς {η εαη[α [11 γή. δες. 
σἱς ἰοᾳῖτας θγπε[ῖας ῥᾳφ. 199. ὁλα ὀκεῖγο μἆ ζώ λήπυργίων Ἴμα 
ἐκπλῆσαι τῇ φύσὰ αἩ κόσων, θεσμό ἀθρασείας ὅληοςἠόντων. 1.δεά 1 ε- 
γάε πα ὐπι[]εγύμηη φνοἆἁαὖ πα ιγα πημηαἰ εχρ]εγε, Ρηίζ νε [αἰύ[αος- 
γ6ν ἁἰμίπίρ Α γα [ία ἱπΕ1μηυ ἕνα ὑπβεγαπ δη». 

Ρ.27.1{. Ψἱάς 9ΥπΕ[Π] δτπα ας {π[οπιη]ΐς ρᾳᾳ. 102. 
22. 9 ΟΕ ΟΙΤΙΙΣ συγγενέαμ {η Γ.ερἰο «04, 
Ῥ, 42.5. οαηΏ6ἄἀτερηί οοἆεκ Παδοῖ , βλασήματα καλα καὶ 

ἑνλὰ , εοά εί {ΕΠ{Ι1. 
1ο. Εχεπιρίατ Β εσίπη ]ορίε, ὑωρέχουτες πα λὀγικώ, δες, ὃς 1. 

13. ἥτει οἱ κολαςικοὶ Φα]μιωνες. 

Ρ. ασια. Ψιτηπιηυς εχειηρ]α! Ἠαῦετ, ἥτι ἆπλῇ 8 καχουργίας 
(τερίιιΠὰ πανεργίας) ὅτι µιάλισα κα θαρευέση, 1ὰ ε[ῖ, [πηρἱίοε (2 ο” 

σα ία [οοἰογίόήηε ρΗΤα. 
16. Τη νιτοφυε {οἱ θίτας καθ΄ ὅλον λάµιπον τον κόσκιογ. 

21. 50110 ὀέατείρε ΟΙΤΗ {οπἱρτο εοὐίςς 58Π6ΓΑΠάΣ. 

Ῥ. ἠό,ι, δε υεπά τα οἴὲ ὀεργεία, 4έ1Ιρ. 

ο. ο ο η οι 



τὰ ΝΟΚ δε, 

.ἄγ. γτειαιε οοάεχ Παῦος, ἤτοι ἀχινήτοις.Μγησι 2ὸ 97. Υῖ ασ» 
αἩε εχβοπίτης ραβίπα {σα ςΩΕΙ, 

Ῥ. 49.5. Ῥ]ασει κερί) εοἀἰεῖς ]εζίο ἀκωήτως, γε οΡΡοΏα- 
ευ: πι) φ)οξ οδικώς. 

9. οαηέχαπάτεαπί εχξρ]α: Εεῖτ κόσμφ ΡΙΟ ἐρανῷ. Μος ςοἕ- | 
εἷσε πηξάτη ἴπ ὤήδα]φλας, ΕΠΙ ΠΕΙΙΓΗΠΩ ε[]ε άερεατ (αδίαη- 
έλα νἰτσα]α,α1απ ππὴς αεΠτας οσυ]ή5 ΡΓΟ ς ατηϊρις. 

19. ῥοσίος ἐζήρηται. Νλοχ ἀείμτς νετρα Πτα, κάν ἀγιπᾶτο ἐπσὺ 
σαβτωγ,]ῃ νττος; εοά[σε,ίοιτε ε{ε(πεπεί ραρίπα Γης τεᾶῄατα. 

21. Μα]]επι ἀῑπί[μς νοσῖδιςἑὃ μετ. ἱερεις, 
Ῥ.το,ο.Μαπςιις οταῖ Πἱς ]οειὶς {πΤΠ]εταπί οἀϊπίοπς, αυεπά 

«(οΠρτίς Ηοτίς 1 Ιπιεστπῃ τε(Εἰταίτης, 
12. ῥαηέαπάτ. οΟἆεχ ]εσίε, ὠρομαάζης ἐφεσωη. 
1. Ῥο[ί λογίων (εφ αἶταν 1η νετ. ε1ς, μιθρίω Ὦ καὶ Ἡ ἥλιον Περ- 

σιοὶ καλεῖοραι αλλ) ἡλίν Ὀύπου, Θροµάᾷη ἆ πθιπλάσιον ἑαυτὸῦ ἀφεσωχάναι. 
Ίος {εεπεῖ {α1Ώ115 γειετυΏ «οά(εαΠα Ἱεζοπε[η: Παπά μάπα 
ης {1ο αιΙάεΠα τπεπά! ({ρίεἰο αδᾳε, 

26. ΜαἴτλαΠ5 {Πῖςτρτες πεγθικοσίοις λος ε{ξ φηἱησεπιώτεά- 

αῑά[ς, ᾳ1οά {αρτα νετί Πάεμα Πτ, Π πεσρωορλίοις αρΏιο(σατιτ:αἶτ. 
ας ἔτεαιιεηῖες ΠΟ νιτααυε Πησια {οἱρτοτος {αρ/οσίδετε, 
Ῥ]ητατεβας ταίπεῃ 110. ἆς Π{1άε ὃς Ο(γίὰς ὃς Ρἱπῖας Πο. αχ. 
σαρ.1.ταξτατ να]σατᾶ Ἱεσχίοπεια. ατ Ματιμαπο δαἷᾳας ἔαυες. 

ΙΝ ΡδΕΙΙΙ  ΕΧΕΟΕΘΙΝ. 
Ὦ. ϱ11δ. Ἠαης Ρ/(6]1 εχροΠτίοπετη τταπ{εα]]ε Οτεροτας 

ἹνίοερΠοτι15 ἵῃ {1 {ο]ιο]ία απ” εΟπΙπιεῃίατα» ε[ὲ {προ Ποιά 
ΦΥΠΕ(Ι] ὧε {π(οπηηἼδ,ραρ.11. ὃς 112. εἀ(είορίς Ρατίβῃα». 

17. ιεβεπὰᾷ ε[ζ αυτή ρ αυτ,Ώξρε απί(ηα τατίοης ρταάῑες, 
ιτ). Ὀεε[ῖ μέν, ντ εχ ΝΙοερ]ιοτο,δέ ορρο/τα δὲ ραττῖ- 

οι]α αρρατοῖ : τι μὲν ἡμίσά. 
Ῥ. 61,19. ΗοτΙΠῃ γετ{ία 1η {επεςπτία εχρτε[ῖα εχίαι 1η οἱ- 

ὈΥ]ποταπῃ οταεπ]ογαη Ηδ.ττ1. Ρας. 232. ποβτᾶ εζ1τὶοπῖς. 
Ῥ, 62,2. Μειτῆ τοασίε ἠελίν, (σά 1 ἵπ [5 πηασίσῖ5 οἵαςι1- 

[ίδπομ αἁπιοάππη επτίοίε οῬ/ίεγαζις, 
2. Μαϊ α]1ας Εἰοίπας 85.1 ν. ἆς απίπαοσαπα ἱπηπποττα]ίταῖς 

«4Ρ. υ]τ. ασαο(εἰτ Άπης γετίαπῃ. ἕ 
9. Οἵτατατ Πίο νετίᾳςα δΥΠΕ(Ιο ἵῃΏ Π). ἆς Ἱπ(οπιπίϊς ρᾳρ. 

192. ποΏΏΙ 1] γατίαης., Ψετρα οἶμς {απ : διὰ το κιὲν παρφλήφθω 
«Φρασατικὸ ) 
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αν 143 
σοοροίσεκον Της αξίας , της κΤ' τίὼ ὁ) φαγζκ (ία ζωίώ, φεὸς ὃς πογιγο- 

σκοταις αὐτῆς ϐ {ς ελα ζω, ὡς ἐδὲν θαύμα ὕπω γιγὠσκφ ὑσὸ αἲριῆῆς σο- 
φίας «δοστετηκόται ἕοῖς ἐπσο οδ λογίων οποκηρύχίοις, φησὶ}ὸ, 

Οὐθισιών αὐλάτχνων τ ὄτπμαι, ζέοι αθύρματα παΐτα. 
καὶ Φέύχεν αὐτα αλροκελεύέται. αι 

19. ἱτωρετατίπιις ε[ζ,ἰάσο {οΕἷ ος πολυωραγκον!. πι 
Ῥ. 66.7. Μα]ς ἱοζατΙπ} αεεεητᾷ 1ηοιιο ΤΠ ν]τ{π1αΠη, ζωῆς, ο 
Ρ,7ο.21. [εεξετ Ώος ο{ασυ]α η 61Η {1α Ἱητειρτείαιίοης ἳ Ι 

Ἱιοερβοτας ἵῃ {ε[ο]]ς αἆ δΥΠΕΠΙΠΗ ραρ. 96. Υἱάς 4ποσιις ., 
εγιά(ταπη εἰς εχρ]ἰσατἰοπεΠι αριιἀ ΟΙΙσεπειη Π0. ν. εοπίτα | 
σετ. | | Τὴ 

Ρ.73.2. ὈἱβΙπόϊίο εοπαπιοάίος αεῖς, {1 Πίο Ρει[εέξαπι : 
ρυπόχα1η ροπα5, δέ [ίπεα {εαεΏτε ἱπρειξεόχαπι, 

6. δετίρῖυτη οχεπηρ]ας Ἠαῦος ἀνεί γετιπη. (οἆ «ο ειπα 
τες]αϊς {εη{Η5. 

Β.74:1. ΤΓιερίτατ επί εχρο[τίοβίς ραττο ἵπ Νιεερ]οτί 
(ο]]5 αἆ 9ΥΠε(Πᾷ ρασ.οό.εά(τ. στα σᾶ,ν Οἱ ἑκαίωος {οΙδίτης. 1. 

4. ἹΝιοερΠοτυς]ερίτ, ὃ ὅλης ὃ τῆς ὄταφανεία, χαρα κτῆρας καὶ 1 
ἁΜματα δα φοθα. | 

6. δι ἆαδ » ἔσι Ὁ 8 ὀργαχιον π υγξ καλέµιενον, ὃ αρ εἰωθαι(1ν αἱ φαρ- η 

µακίσὲς ορἐφἠν ὡς κα κηλέμεναι οι ἀγαπωμάγοις. ἳ . ή 

Ρ.78,τό.Υ ετίας τεφ ια τῖτ παρθένο σοΏετς πευί{ο,νῖ {4ρΙΣ, π1 
αυος Υὶχ αἱ τεροτ]ας. πι Ἡ 

Ρ. 89,7. Παης οταςι]ί εχρο[ίοπείη γετροῖεηιῖς {1ο ἵπ Π Τ] 
ΘΥΠΕ(ΙΗΙΗ ΟΙΗΠΠεΩΤαΓ1ο ἱη{εσιῖς ΝΝΙςερ]οσυς, ρᾶρ. 114. τω 

1ο, 1. ερῖτ 1άζηλ ὃ Όιαῦτα ο δαιμόνων µη. δὲ [ατίπι, αοὺς λα 
ώτα έρχονται Καὶ οἱογεί συγκολλὠνται. 

ο Ῥκοο, δ. Υἱὰς Νιεερ]ιοτί {ο]λο]ία Ρας. 117. 
Ρ.9:1.29. Ἑτ ηας ᾳποσμειταπ{ζΠρία {απεα Νςερᾶοτο 

Ρας. 126. ἀῑσί οοπιπηεητατ/]. νι 1 
Ρ. 97, 21. Φ) οἰκογομίαων Ρο[ῖοι ντι , ὃ ΠηΗΛΑὲ σε θεγπαΓἰοης, πα 

νι αἆ ἀει τε{ετατΙΓ.Ώοῦ αἆ Ποτηίηςς, ἰάχτα ΠΟ(ἔταΠη 1Πῖςί- η! 
ΡίειαἴΙΟΠΕΙΩ, | ο] 

Ῥ,τοι,ῖή. Κεια]τ πας Ρ{εἰ]! γετοα ἵτ (παπα ςοπΠιςΠ(α- η/ 
πμπι Νιεερίιοτης {10 Ππεπι Ρας. 126. η. 

Ρ.1ος,1δ. Ηἔαπ1 4ποσαας {ατί ἀε[οηρείοπεια Π]ης ἆςςεἵ- 
Ρτ1ἆετα Νἱοερῃ. ρᾳς. 11ο, 

3 Παπ 4 3 .“. 

ο) 3 

νο ο νο σος αρ αλ τρ οφ 
- .. ὰ Να τν ὁλ πο τς - ις ΜΑ .. κ μμ η αν 

- 4 ” ’ { 
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{μα εἴτατατ {Ώ Π (4 επαΝἱεερ]ιοτί αἆ 9Υπε[Πῃ {6ο ἐ]ς Ρρᾷρ.96. 
νΟῖ πιεισὶ ταίοΏς {οταατα {οε]δίτς , ἑώίκα δαίμονα ο ἐργδμυενοΥ, 
δές. δὲ (ΕαΓΗΙη μωήζουριν.ὰε αὖο Ιαρίάς νἱὰς Αιρ. θτεΙςΒΙΤΩ 
Πδ.ν ατα. ἄε Ρετεηπί ΡΗΙΙο[ορ]ία ζ8ρ. ΧΧΥΤΕ1, ἆς άβπιο- 
ΏΜΠῃ αἰῖςίΏ ἀἰμίίοηΏς {6ςι1Π ἆ ΠΠ Οµα]ἆαοδ,ΝίοερΒοταπη 1π 
{ειο]. ρᾳρ. 117. 

Ῥαρ. 11ο0,1ο. 96ΓἷΟς αὐέχφραςνν. 
14. Ἀεηπαί Ο{ῶς.π ἀῑσείοπει ἔμηρεν ἵη γετῄοπθ,ηυ ος 

εα].α]ίας ροεῖα αριἀ Αρραἱεἴστη ν[α5 {τ {πι Βἱ5 γετβῦης: 
ΡΩ]έμγά οηιηία Ὑπάιῆμε εΤμΜΠ!. 
ΑΠραϊεο ἐἰ]μά φηατγήηή, 
τγοςβέ[ὲ, ἐμῆσες; ἰαπΐα, 
Καάζομία, βεγύα, [111 δξς. 

Νοπα/π]ς ταἴοηεΠῃ ὃς πρπὶΠατίοΏείη νῖάς αριά Ριπἆατί δξ 
ΤΠεοσΠεί [ομο]ίαβας, δΗἱἆαπα ΊτεΠή ὃς ἸΝΙεεροτηπῃ αά Ίας 
ΘΥΠΕ/Ι] γοιρα αἱ µιάον τύγ[ες αὗται, ραρ. 96. 

τε. Εεηπαὶ Ἱεόοπεπι εοαἰεῖς τερί]: αῑαΠι ἵαπισῃ ε {1- 
Ρετ]οσίθια5 ειηεηάα:ς Εαςῖ]ς εί. 

19. Μεπάοία νἱάοτι {αἱρτατα αἲ νοεῖται. Ώςς εοττί απ]ά 
οο[]ίρετιτ,ΩΙ{1 νε] αἳ γοέοισι, Υ εἰ αἲ νοεῦν φη(ι ποὈί(ςι1α ἰεσα». 

Ὦ. απ» 18. Φεταίας {η 1]]αἆ Επείά, Χτ τ. ---- 62’ ἀῑλ εοηΙπη- 
πόρο «γκο: Ὑϊ απῖετη α[εῖοτῖ {εἰεπτία: Νοπηϊπίδιις ρ]ασετ , ἀῑ 
«ΟΠηΠηΙΠΕΣ/{άΠ{ αι] ἄζωνοι ἀῑσμητιιτ, 1ὰ ε[ὲ αὐί οεττί οετίας πὂ 
Ἡαδεπτ ρατῖες, {εὰ σεῃετα[ῖτετ α υμόξίς οοἱμητι]τ, νδίααςα 
εΩΏίπ} εοδε{ε πιαπ]{εβαπῃ ε[Σ. ντ Ιηαῖεί ἆσιπα , οίης Ροῖς- 
{ας ἵη οπηηίδις Ζοπίς ε{ὲ. 

Β.τ17» 1 Σερ Ιάσπα νίάετατ ἀεποῖατε αοά ὀΥπε[] (- 
ῥαν-εσίας Πσπὶβσατίοπεπα νἰάε αριιἀ Νἰεορ]νοσιτη ραρ.ιτ4. 

Β.115.1. οπἱρεπάιη [ὲ πἹερορύηΏν. ὃς Ίος ε[ῖ ε Ῥ]ατο- 
πἱς ΡΗΙο([ορβία {π Ῥμα το, Υδί Αἀταβία Ίορεπῃ οχροβίτ. 
ίώ3 (1πα 15) βαρωωθέσα ἡ ψυχἠ ΠἹερορῥυήση {κο ὄλ] τω γώ όση, 
δὲ ας {εαΙΗΠΤΗ, 

Ρ.1ο9,5. ος ρώεεριῖη πιαρίειΠα ΟΠΗ εχρ]ἱσαείοηα 
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ΕΤον]ς, ΑΡοιΙτ]ΙΝνις Ηεσα- 

ΤΕδ, δΕΚΑΡΙΡΙ56,ΕΤ ΑΙΙΟΚΥΜ ασ 
ἀἆεοτι]πῃ ας ΥΑΤΙΠΑ ΓΑΙΗ ΥἱΓΟΓΙΠΙ λ 

41451 ΕεπαίπαΓΕΠι, 

ο4 [οῦα”πεΟΡ/Οροεοο/ εδ”. | 
| ΙΤΕΜ | πι 

Α5ΤΕΑΜΡΕΥΟΗΙ ΟΝΕΙΚΟ- 
1Ηροη α 105. 9ΟΑΙΙΟΕΚΟ | 

αἰσε[ίμυη (7 μι ή 
οκΑςΕ ΕΤ ΙΑΤΙΝΕ, 14 

1! ον ον ατά 
ΑΛ ΛΛΝΑΑΛ ΛΑΟΙ 

η! 

ντι 

στ 
υπ 

 ιπισης Αλσος 

[8 ΝΑ Ἕλλιυνιν 

ο ---- μμ ---- 

ΜΜ. Ὁ. ΧΙ Χ. 

οσο νο οσο Έα οσο 





ιο μ μοι ωπαςαμωμωώαμμωιωακβια ωιμωῳ λώιωνιαιλιώώκιαιώνινωιώ ρύζι ων νικών ανν 
- αωσπ--. Ὁ----. -ποαρας ας 

στ 

3 
 α 
ῃ 

ΙΙ 

ΤΕςΤΙΜΟΝΙΑ ΑΙΙΟΥΟΤΡΕ 
οΚΔδΟνΙΊις ος ςΟΕΥΜ. 

εφ οπίπα οιηπία απα {ρατίπῃ αρα αἱἰ- 
έχοτες νεῖείςς οσοι ΓΠΙ,ΠΙΟἱ Ἱεάχοι οΡίτι]- 
ἆεγς δέ Ὀοπίεαῖε Γμα αΡιτἰ ἆεςτοι]ί. ίησι- 
ἴα οἵασα]α ΠΠσιι]ος εταέχατιις τες αίτετεηῖ. 
ϱσ[επἱρίεται ὁ (τςεἰςΡΗΙ]επιοι Αι]λεηί6- 
{τς ορ’ αξί πὰρτοδα πὼν γθησηθέωΟΕΠΟΠ1άΙΙς 
ΡΙη]οίορ]ις ἆο ναηΐταϊς οταεπ]οτῇ ,Ροτ-- 
Ρ]νγτίας αἷξέ ὃ ὅκ, λογίων Φιλοσοφίαι:ὸ [.,αΏ]Ώίς 
Οοιπε]ίς Γαβεο βταπα οι εἰτη[ Εοςῖε, 
ἆς οἵαεσ]ο Αρο]]ίπίς Οἰασί]. δεἆ Πος οπι- 
Ώες Παέζςηιας {αἱεεπῃ ἀε[ιάετατς [οιμίε. Ἐτίε 
{οτίαἩ ουἱ αὖξ α[ίαασίπ εχ ἐ]]ἰς πο ἰσα]ῖ- 
απαπάο Ρ{οίετας, αἲῖ [1πα]]ς αΓσΙΗΠΕΠΙΙΠΙ 
ῦοπο ραβ[ίοο εἰαῦ οἵα τα Ἱπιρετείατς. 

ΗΠΗΕΚΟΡΟΤΥΣ οΙ ΕΙΟ. 

Μετὰ } ὀἴφνοιω) (αυτέω αυτίκαι ὠπεπειροκρ οἱ 
μδυτήίων Ἡν τε ο) Ἑλλησ,ὁ τᾷ ον Αιθυηδάπεμ- 
α] αν Ὄλλ ο ὀληνίοό δρ ἐς Ἀάφὺς ἰέναιοιὗ Ἠ ἐς Λόας 
[.υἱἱο[ε υΗσο Σαΐαι] Ἡ Φωχέων,οις Ἡ ἐς Δωδω- 
νήγ,οἱ δὲ τ]γες ἐττεμιπτνηρ παρ τεΑμφίαρεων ὁ ον 

Ἔροφωμοω ..οἱ Ἠ, ϱ Μιλησίης ἐς Βρο]χίδας. (οιστα 

κδν νωὸ ται Ελλάοικά µδρτήῖα, ἐς τὰ απεπεμινε 

ω. (ο τσι στ μμβραρης ορ κρεμ 



πε ΤΕΦΞΤΙΜΟΝΙΑ | 
μδυπευσόμᾶνος Ἐθρίσος: «Λούης δὲ αρ Άμμωνα . 

πτσειλε 9λοις λεησομένοες. | 

Στορβαμι»] ἵπ Τέγυρα, 
ών ο) πθίτω Ἑλλωικῶν ο) μαρτιώ | 

φησι ὃ αν Τσιίύίον ο) Θηδαι., ὦ δὲ Ἐεοφώνον ορ 

ισα δὲ ο, Ας λεομδνων ο ον Φωκεύσι- ὢ 

ο) κυβιώτερον ο) Δελφεῖς, καὶ μα λισα Φασί μιά- 

Ὀρτυρηκέαι τω οὐ νγόμα. 

Ιάεια {π Ἐύτρησις. 
Ἐκλην δε Ἐύτρισο, ον ὦ πολλαρ αυτίω (ωοή- 

«Τ8ρΦ9 Ἀθήσασθαι ἡ ῥύμιχ]ο, ὧν Ἐπαφροδιτε. ὁ κωμή | 

τη, Εὐτπρησίτηςαφ᾽ ὦ Απόλλων Εύὐτριστηςὶ 3 {εν 
ο) » μαντείο οδὸζοτατογ. 

ο ίαρο ΠΡ. Χχνι. 
κα ὦ γε ρλα]οι: ὅ ὦρὰ κά θ9αὖν ἐαορέσόθυον 
μᾶλλον ρ ἐσέμβεο, - οἷδν ὥ το ν ὁ κθηςλάια ο, μα. 

γος ζῶ πότε πολισνλ) τρέχων εἰς μέ Δωδωμιω, οπως 

Ἐκ 6 ρυος ὑγμκόμριο Διός βελίωὺ ὑπακούση, 

σοσόλω τε Δύ λ ὠμδνου εἰς δὲ Δάφοι τοκ- 

τολεντα πώδα μΑσεόων ο η 
Ἱ Ἐϊ μυχετ εἴη, ος. αὐτὸς οἳ ο ποὺς 

Έσιχε ο τεκόζαις όλ μα ολων. 

Περι δώμα Φοίου, 

σμ]όας 



Ες ΟΚ ΑΟ, σκάαο. 

ο ομίσας. 

ὦ Ὁ Απόλλων. αν οφητης 6φὶ το παξος, χαὶ παρ 

Οκείε λάας α)ὰ αλ μιαρτείας : ΧΡ] ἕς α),Όθορποις 

οκφερὰ. 

Οεπιές Α]εχ. εδροσῆικῶ λθλὠ. 

Ἁόνυντα σνω ἀθεὰ μη’ πολιαπ ματι . ῥλΗδε 

βαρα9ο») σαμότα τε θουτείας ἐμπλεανῆ λέδητα Θε- 

σερτάιον, ἡ πείποδε, Κῤῥαω, ῆ Δωώδωνα]ον ιο. 

κείον. Γερουγόρυον δε ψάμμοις έ ἐρήιαῇς τετ ή νλνον,κα) 

τν αὔολ καν' ου αν αυτή δδρυϊ ̓μεμζρασμένο, ῥῤοις 9Η; 

ο αζαλεψατε στσῖγηται μω χο ή Κασαλίας 

| πηγη, καὶ Κολοφώνος ΦΛΗ πτηνό καθ (ο δίλα, ὁμοίως 

τε ὂνηκε αμ μιαβίοα' Ὀ δὴ πο τυφςὰ χεγοὺ ὁ ὀ]κς δν 

ῶκκῶος σὶ ευ δλεληλε]κται ς ἕις ἰδίοις σεζυεκρόἼσαυτα 

μόδυις. ηγήσαι Μάο χα] τς ἀ ον, καβικης, μαλλον ἃ 

μκαγικῆς {Φα ὠγεησα γθησηρια” τ Κλαθιο,ῖ ος Πύδιον,τ" Ι 

Διδυμία,τ ο βιέρεω,ἳ Απόλλων Αμφίλοχον ἰ | δὲ 

βλ κα) τεραι{ρσχόποις κ) οἰωγοσχόπόες, χα) ρὺς ο ονείρων 

. κρία ζρυς αλιέρους σοι δι, οἳσον δὲ ἡμοῦ, ο Ἔ Γ 

Πυύθιον, Όοὺς ὀλθρημιαῤτει ἆἲ αν γὼν χο) ) χρίρομκατεις, χα) 

ους ετι Φα ος πολλοὶς τεημημδωνς ἐγ[ασριμόθους, 

να]μόω, ἀδυτα Αὐοπίων, χα] Τυβρόωῶν γεκωορια»- 

οτε]οι , σχοτει «φὈκδεδδοθων, μαμικ. μπα ὡς ὀνηθως 

α),Ὀθφίω) α πίσων (οφιζήεια χαὶ πλα/ης ἀκρ που χυ- 

βάνήθια., 

τος ρε πας ο : 



νι τΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ 

θε οκαστ) ο τι] 
«Γ)οοΠ/ στ ο47ΠΟΠΑῥ, 

Ηεγοάστιις Εμτετρο. 
Τοδη μαντήῖον ὤ ο Δωδώνη έναμεισο "δρ 

του ο) Ἑλλησι Ὕθησηείων τι χο) λλες πότον 

μοιώον. αν ο Χρησπείων δὲ: πτει Ἔ τε ο) Ἑλλησι | 

χα) αἱ ο” Λίθυν ΤΟ)Ε Αἰγύτῆρι συν λέρνισι, ἔφασαν | 

αἱ ῥρέες ὅ ὃς Θηδα]έος Διος δυο αωαμκας δαίας ὄκ. ΘἨ- | 

θέων ο, ας ποο ὁ δομίκων νο τίω μδν αυτεὼν | 

πιβίοδαι ἐς Λιδυέω αγ ήσαν, Τζο δὲ ἐς ζρις Ἑλλάωνας. 

ζωσιδ γάωα]χας οἱ «θὰ ἱδρυσαμθρας {φ μαν- | | 
πία ος σος ον ἴοισι εἰρημλνοισι ἔνεσι, εἰθομθρα δὲ μόο | 

οχόΌτ) ὕτω ἀζεχέως Ὀπεισαμθμοιλέλρεσι, ἔφασαν «ωρὸς 

οώτα ζμπησω μεγάλέω Ἀἶπο σφέων νέας Ἡ ας Ἡ | 

κῶν Φυτέων χα) | αὐδορύ η σῴφεας 6 δωματοι ρα. | 

αι; πυθέοθαι δὲ ὕσερον Όκώτα σόδὰ αὐτέω! αν δη 

ἔλέλ», νὗτα λόγω νο Θήθησι ᾗ δέων ἤχουογ. « 

δὲ Δωδωιαίων φασῖ αἱ (φθομαρτίες, δυο πελἀάδα» 

μελαίνας ολ, Θηδέων τν Αοπω αἲα ]αμθνας, ων 

ΑΔῤ αυτέων ἐς Λιθυέω, Ύ δὲ ο ρὰ σθέας ὠπικέαθαι. 

(ζωμθρέω δὲ μυ σα Φιρῤκωθάξααδαι θωνη αλδο»-. | 

πίνη, ὡς λεεωνεῖς μαρτήϊο ἀὐθθι Διὸς "λνέαθαι. σι. 

αὖζω αἱ οσο λα οὐ) Ὀθήον ἐθ) 3 ἐπαγἡηό δρουν αόδοισι, ο] 

σφέας Οκ, Ὀύτου ποιῆσαι. τζοὃ ἐς ἴριό Λίδυα» οἰχομέ- | 

γέω πε”. 



ΌΕξ ΟΚΑος, απ Ας. λάδι 
νδευ πελφαδα.,, λερΑβλμμωνος ξησήΕιον αρλθὌσαι 

ζώ Λίθυας ποιέει. ἔσί δὲ χα) πζτο Διός, Δωδωνα]ων δὲ 
ο] ἡρφίαι { (τὴ Ὡρεσθυτάτη ἕὶ ο νς. ζω »Πρφωδύεια, τῇ 
δὲ μετ ̓ αυτὴν Τιμθρέτη, τή Ἡ δὲ νέωτά τη Νικ φμφρη) ἕ ἔλε- 
θον νώτα. στεωώμιολόγεον δὲ στρ κ) ΦΛΛοί Δωώδωώνα]οι οἱ 
σοθε Ὁ ἱρθυ. 65" φας ΓΕ ΜΗ ΜΥ. 

οτταῦο Πρτο Υ11. 
Καδνέρκηη Μολοτ]οι οδὸξοτωτοι, ο] ὄ ρζαι 

ποτε πέισης τῆς Ηπερωτιθὸς χα αία ὼ ο δὰ ούτοις 
αν ὅ ον Δωδώνη μδυ]όον, παλαιὀν τε χα) ὀγοµκαςὈν ὁν, 

| [Ὀ1ἄεπῃ. 
Εκλέλοιπε δέ πως) Ὁ μδμ]όον ὢ ὁν Δωδώνη ΚΑ» 

Ἀτυ) τ ἄλλα. 
Ηειπ]εῖα5 ΡηΗ]οίορβιν. 

Γτεο ὃ αἱ Δωδωνα]ν μλυτείν λα φοροι εἶσι ο, 
ὕπβουμῆνα σμδν γὸ παλοιρτατου πν Ἑλλάωικων 

μόντείων, λελρισι δὲ . οἱ δρ ὁ οτί Φρύς ζω κό} μδριθ» 

ὅσα, ς δε ὂτ ακομα" 3 δὲ ὀνηδες, ἕ οτί . ωαμκες ἡ ἥ]-- 

αμ] ἵέρεια αἱ μή θοέσαι, .. τὴ κέφΦΑη ορέφόμδµαι, 

αντίο οκαλοιώτο πελειάδες.Ί. ἴσως ὄΐτυ Ὄκπο τῷ ὁ το 

τος τες πλανήλοντες, ἂ σσὸ π]ά σαν ε)) αἝισερα» (ας 
μὰρι άυέσας. Ἐηαν δὲ ὁ Τκεφθρλὼ δρυὶ τεσρέφωντο, 

ίσως ο [ποτ ερήκαιι Τ 9ριώ μὴ | εμ.έ 6ο δε Διὸς 

ῶ μα ῤ]ο, ὅ δε ον Δάφοῖς, Απόλλώυος. εἰκοτως δἵχυ 

άμφοτεροι παρέλαθον ὢ ὡς συγλνη (ο  μλνι αι. χα] ) 29 ὁ ο 

ἔἡ 



ΧΙΙ ΤΕΦΤΙΜΟΝΙΑ 
Απόλλ ο) πσουρρρν λέγέτα! «ο, Διος ημιαργιαὺ 

πολλάκίοι έί  ἐδοδον αδθις ασαιφῆς ἐ/)ὁ ο τά Δωδωνα[ά 

χθησμοένάπήεσαν εἰς τον ον Δῄφοι, «ησόμῶμοι η Πβρέ- 

λεπτοί ὅ Διός ς Ὢνζησμιὸς. χα) πολλοις αν ην ὀξηγήσατο 

πολλάχίς 0 Α: μον «λλοισιώσοί ου δω Ὀ μαῤ]θ-ο- 

μόμαι αἱ η πολλὰ ὁ λργέτ τοεκω ζρις ν.. Ἡ 

λέηουσαῃή ο ὃ μεέλλ ο Μ) ὁ σλλΙοβλουμῶναι (Ῥφροιᾶσαι 

3 3 ὄμιοία] ἠσα) ταῖς 9 λα γεωαζήν, 

μιαν 

Δήμων Φησι, οτῷ ὅ Διὸς μα! δουν ο, Δωδων» λε « 

(ησυ - κύχλω σόε« (είλ μότο ο ζύτοις δὲ αἱαώφν Ἅλλ ἡ- 

Λο, χα χρθαῦ οὔενν ᾧ ἑνὸς ηχο ο2ο Ἀαδοχης πναςς, 

ὡς ογου πολλῶ γεν γίγεαθα) Ῥη ηχηο Τ δ{οδὸν. Αρισο- 

τέλης 3 3 ως : πλάσμα Φελέγων, δύο ο. ἔσυλοις 60), 

) Ὁαμδοξ ἅ έτερου λέθητα, α 9 ουτερ ή Ἄ  παιδοα χρο- 

ὄντα μάςρα. ᾗς (οιό μανίας η: ὀνζας στιομλνοις 

οσο’ ανέμωύ τα) λέξητι εδεκράφ  Τ 3 τυ ώ]ομλνου 

ή χάν, Ετ [αϊπι. 
Δωδωνη πόλις ον τή ἡ Θεσφερτίδι Πελασγία, ον 

Ἡ ἵσατο δρὲς ) ον ἤ μοι ὃς ἐὠ γεωαμκῶὶ θ2φητίδων, 

χο) εἰσιοντών μλῤ] ομῶνων,ς εμότο ητν ή δρις η χοῦ- 

σαι, αἱ Ὦ ἐφρεγ]οντοοτί σαδε λέγ4 οΖάς. Καὶ α)δριαὀἵ- 

σατο ς ον ὑνάρ ρ ροςδὸν ατέω πο παρ "αὐτὸν λεθηαϊ ἵρατο, 

κα] έπαιεν ; αἱ δια» 1’ λέθητα ὀξ δη 6 Ἴχθς τίς σα ρμονίος 

α πετελότο, 

Ραπ{ᾶ- 



Ὁξ οΟΕΚΑΟο. κα ας. ΧΙΙ] 

Ῥαμ{απία» 1η ],αεοπὶ οί». 
Προβροντιὸς ορ θλω, ἑερον ὅφ]ν Άμρθνος. Φα[νον- 

τοι ὃ απαρχης Λακεδαιμόνιοι αθλισα Ἑλλάνων ὠθω- 
ρλνοι ῶ ον Λου η μὰ ίῳ λέγεται: 9 3) Λυσονθρῳ πὂ-- 
Ἀιορκοιιώτί ΑΦ υπὴ τ Έ 6’ τή ηΠε ν, ἑωηρηύκποῦρ λαφανέν- 

Τα Αμμωνα σΈραη»ρ άὺὰ άν ὧέα, ἄμεινον ολείνῳ τε ἔσθιτο 

να) ᾗ Δακεδοήμον, πολέμου τὸ. Αφυταίοις παυσα- 
ο ὁ ὅτω- : πολιορκία ΔέλυσενὁΛλύσανδρος,ὸ Λα 
κεδνήμωίοις ν9εονσεθὸν αγονγαλμἐ έό πλέον Αφυτα]-- 

οἱ | τῄ(φσυΑ μμωνα,εδὲ ἓν ᾗοσον ἢ οἱ Α µμιωνίοι Αιθύων, 

ὁτορβαπιις ἆς ντρίδιι». 
Εαε Ἀ ή πολἰις Αφύτη ιδρ]ου Αμμωνος. ο 

ΦΤΑΡΟΠΕΠΙ Πρ. Χ ν 11, 

δυο ο ΑΟ Ὁ κ κ 
ο, Ῥναπερ/ῥ, (αγ), 1 ῥέ- 

ζψ. εἴ Ι}λεἱρῥή, 

Ἡειοάοιιας στο τ. | 
Οἱ Κυμα[οι ἔγνωσαν συμέθολης περι ἐς 9εό) αἰώσαι 

σέ ἐν Βρα Ῥάδησι ζω ο γὸ ἀδθθι κ μμτήίὸν ἐ. παλας ἵδρυ- 

-- τα) Γ]ωνές τε πτλότες ὃὶ δλώ λέες εἰώδεσα }θέεα, 

στΓαὈο το - ΣΤ. 
ἳ λ εσω )ὶλ αλ ας ο 
Μετα ὁ Ποσιίδιον ὦ ΝΜὴμλήσιον ἑξης ὅς] Ὁ μυ ον ὅ 

/ / ὍὪ 5 / 2 ή «ϱ/ 

ΔΙδυμέως Απολλωνος ὁ εν Βροι)γίδοιιο, α)α θα)τί οσον 
. ! ο δρ ο ολ ὁ ο / 
οκ τωχα/δεκα σαδίοις ᾿ γε ρήα)η ὃς σσο Ξἐρόσ,κα γαυ- 

Ν δι ο) ας λ ὶ Το / ας 

ορ κ) Τ θλλα ἱερο, πλίω 5 εν Ἐφεέσω. δ 1 
{α ω) -- : [ 

κ ος ο ος λα ὁ ας 



ΧΙτ{ ΤΕςΣΤΙΜΟΝΙΑ 

Ραιμαπῖας Π Αε]αὶςῖς, 
Κολεφωνιοι ἃ Ὁ μὴν ἔέρον 6 ο Κλόρῳ χαὶ ὦ αδμ- 

ρω / / / 

τεῖον 6, ππιλα|οτάτου λωέρθα) νομέζρισυ. 

σιταῦο Πρτο Χ 111. 
| λος ιά να κ  ρερι Και Κολοφωνπολις Τωνικὴ,κ) Ὁ π0Θ 5 αυτης 9λσος 

ς Κλαθ Απολλωνος,ο»ῷ ὁ μδρ]όον ζω πο]ε παλαιο). 

δε]ιο]ία[ίῖες Αρο]]οπ!] εἰς ὃ απ. 
Α ϱησαυτίκών. 

Κλαρος πὸλις πλησίον Κολοφανος, ἱεσοὸ Απολ- 
ος νὰ ο ον 

λωνος,χα] ὙξηςΊθλο) ς κ. Τὸ Νήαρτές τήςἸ ἀρεσῖς δυ-- 
λ ι κ ο / Ν «) ε 

γάσδς καιιόρυνΆμον᾿ η πο Κλαρου τος ἥρωος, ως 

Θεόπομπος. Νέαρχος δὲ Φησυ οτί Χν χλλρονο Α- 

σπλλων έλοιχε Ύ πὂλιν, τα) πο ὃς κλήρου ὥτως αὐ]ίιω 

ὠ νο α.α|. οἱ δὲ τέω Θηθα[δα, γεγθαφοτες Φασιν, οτί 

ον σσ ὄλπορνων αχρο)ΤΙον αγετέὃη Μανπω ἡ Τόρεσα 

θυγαάτηρ εἰς Δάφοις πεµφθάσα, χα] κτ Ὑθησμόν Απολ- 

λωνος ὀξερχομῶρ” σδθιέπτεσε Ῥαχίῳ τα) Λέθητος ώ 
Σ ο λ 

ἸΜηκιωα]ῳ τὸ λλύος;, χα γημαμδόη αυτα) (πῶτο γὸ πτ- 
ο σχεῶ λθγίου, γαμεῖαθαι ᾧ αἲ σεἑυαντίσειεν } σεέυα.- 
πηλεν Οείνω εἰς Κολοφάια, κάκα δεςυμῄσασα, 
ἐδαώχρυσε Αα] α Ἐ τῆς πατε ἰδὸς πορθήσιν «9/0 0ρ ὠνο- 

/ / ο Ν / ἡ λ 6καῦη ἆ λάθος πο τν δαχρυων. συγ.λυές γὸ τα) λ 
λ ...ς η) Φε / / Ἐν. / Ὁ Ρ) ὠςυζρηλοι, αντ ν υὔρηροί. λέγεται 3 κ) κρέωζω 
αλα 5λύσαι Όσο δαχρύων Μαντός κ Κλάρον, χα] 
δμΙΦοί οκ Απολώυ ος αὐ]ίω καζασησαι. 

᾿ΗἨετοάοιως 



ΌΕ ΟΧΝΑΟς. οκἆαο, ΧΥ  . 
Ἠειτοάοιις τοπία. 

Οὐὗτοςο Μι ἐς πε ΛεθαδΦειαν ά πικόμλυος φαίνεται, 

να) μιοδὼ πτίσας τν Ἐηπιωθλων αἸδρα, καζαθέώαι | | - 

οφ Τροφωνιογ' χα) ἐ6 Αάζας (6 Φωκέων ἀπικόνθυος Ι 

σα Ὁ 1ΘΗΦΗΘΑΟΝ, χα) δη χι ἐς Όηδα, (οὐ Βοιωτων) | Ι 

«ως ᾷτα ὧς απίκετο, πᾶτο δν τα) Ισμζωίῳ Απολλωνι η 

ἐγθησατο (έσιδε οκαζαῦν ον Ολυμπη,, ἱροίσι ο. | 

χθησιοιάζιαδα) Πετο 3 φον να 1) 6 Θηδαιον 

µδισι πείσαις, καυτεκοίμείσε ές Αμφιάραο», θι ών ν Β 

σσ ολη έζεσ] μκδρ]ά εαδαι ὠύδι, οσς, | 

δεΠο]ία[τες Αροιιοπ!] εἰ, ὃ ὁ τω η. 
Αρηονασικὠν. 

Ισικέιωὸς ποζακθςΒοιωτίας ἀφ ὃ Ισμδυίά Απολ- ο. 

λωνος ἱερον. οἴαδο Προ ΙΧ. Π 
Δύφα Αν ὄλαφανένατοι Ἀλὰὶ 5 ἑερον πῷᾷ Πυθία α 

Απόλλωνος, χι ;ὃ μαύήν χαμον ὂν, εἴγε Άγαμε 

ων απ αιλ; « χθηςπειασασθαι λέγεται) α πο ὅ πο 

ές 22ρ οἱ χθείων μυησατο Φο[θος Απολλων 

Πυροι ον ἠναδόι ΕΙ/ποχ: 
Φασι᾽ Ἆε εν ὃ μλόή 4ο). αἲ Ερυκοῖλον Κν βάθος, 6 μα- 1 

λα ὀ ρύσομων αλαφέρεαθαι ο) 'όξ αὖιν θύμα ο)- | | 

Οισιασ]χΥ΄ α σόρκόαθαι 3 Ἄ ς σομιί τείποδα υ ο 

| εφ. ὃν Πιθία) αἰαθαμΜισαν. : δεχομδύέω ϐ πηόσ μα, 

| Ἀποδεασίζν ἐμμέρα, τε κ) νάμέρα" ο ρτείνόν Ὦ κ | θιὗτα 

εἰς εξ δονποιή: τίγαό ὑπσουρδιώ(ας το) | ἵερῳ. ΠΠρω- 

6 μή 



Χνυϊ ΤΕοδΤΙΜΟΝΙΑ 
ἡ / ἃ / / ἑν ή Τζω δε Φημονοέιω Θασι μέοθαι Τυθιαρ" Χεχληαα/ Ὦ 

ς ων «/ Νο ο ο ας { . Χ) τ «σΕΡΦητί ὅτο πολι οσο πό πουλια. ες, 
ο. λ ο] Χ Ωω, δν / Ἡ Δ 

Ἡ (δυ Ὅδι ὃ πλέσον τιμὴ ον ἱερῷ ἴρυτω δα, ο γ6)- 
/ / / » ς / 9 Ε. Ἱ ςηβλο) στευέθη,, δὸζαντ] αψόοδεσατῳ τν πο ύτων ὑ-- 

φ- 

παρζύαι. 

Ραιμαπίας {η Ρ]ος]ςεῖς. 
Σ ο «3 / ' Νμ ἡ ὴ / 2 ρ ϱ ι) / λε. Ώ ΜΗΝ ΧΑ Γνθω Τζω πολι’ » ὅ Άνφοις μο- 

νον Ολιαλέσαν οἱ σΟοἱχοιιώτες. Πτεῃ : | 
/ οἳ  τορΝ / 3 5 κσὶ | 

Λέγεται 0 πολλα 00 α) αγθοφορα. ές ἀῤοις ὤις Ακ-. 
᾿ επ ΑΣ ον / ν } ῃ φοις, πλείω Ἄ ἐτι ἐς Ψ Απολλωώνος ὅ μλρου. Φασι .. 

μι αλ / ντι  δΊ Ἂ) / Ν / . 9 ὃ η (α πὀργα/οταται γῆς εἰ Ὁ }θησηθλονρὸ Δαφιάσεπ 
9 ο] / . λ μα ο νλῃ, ὼν αυτα τεία, σα (σρδμλωτίν»ν -ἄσο δ γης δν Ἄ αοἰχω τ 

σὶ α/ ο) / 3/ λ σοξι Ὁ ὀροςγυµφω). ἐς] 3 ἐν Ἑλλησι ποιησις, ονομα. (119 
σον 23/ 2/ » / / ολ / ἕρις ἔπτεσι ἔσιν ζ)ωλπία, Μάσαιῳ ὃ πα). Αντίοφημου 

.  5ᾗ/ λ / πώ {5 5 / (πβποιάσι {α επη. πεποιηκῶνον δω ὅφ]ν εν ἴουτοις, 
ον 5 ων νο ν) 4 λ ὶ ὶ ΠΤοσειδὼιος ὄν Χδυώ χα γής ες) ὦ μμδρ]όον "χα Τζω μλυ 

ο μάς / 5 λ / βαν αὐίέω; | τοσειδωνι Ὢ υηηρέτέζω ἐς τα αἀρ]ά κατα 
ας τι ! . κ , ο ον, ώ αν εἰ) 1 Ἱνρκώνα. χα ὅτως ἐγἀ τα επη 

ᾖ ΙΡ νι / Ν λ / ν Α ας; 9 άγονη σφώνδ πιυυτον Φατεμω»ο, 

τω δετε [ Γύρκων ἀμφίπολος χλυτς ἐνοσιγ αι». 
: [ ολ ε/ ς/ Αν ον ον ον 9 / ε.» Ἂρονῳ ὃ υσερονοσή τὴ ή µετόω δολέωαι Ὀεμιδιυπ 

3 ϱν « / / ο} λ / αυτής λέηρεσυ,Απολλωνα ωροὶ Οειιιδὸς λοιοό) δω- 
/ αν νι ο λος / / . τα ῥρέαρ. Γ1ρσειὸ ἵωνι Ὀ α)τίς μόμ]είν Κδλαθρφω αἰτίδοκώα] 

ολ η] Ἱ ον μα) κ ο ο «φασι ἄωτον Τσο Τρ ὅἼωος, Ἡχουσὲι 3 χα] ὡς αβορες 
/ 9 / ζω / / 2 / τοι) ούτες 6ήπτυγοι 6 ὢ µὀρτειῳ, ὴ ἐγθεοί τε έλυοντο Ἆ 

ο 

6 

ς σος 
ω  σο τό 



νσο 6, ατμοῦ, χα! )ἐμαῤ]θόσαντο ἕξ ο Απόλλωνος, Με- 

ίση ρ χα] ρα. πλείσων ἐς ημριόέω δίξα δν, ων 
Ἱ λροιτο ή η Φημονο ον ερτη, ν ελ 
ὁ εξαωμιέρον ᾗ ἤσε. Βοιὼ δὲ ὄλαχωθλα γω ποιήσασα  - 
μνονΔελφοίς ἔφη ατασχό-ασασδαι ὤ μαῤον ὥ δι 
ὧν ἀφικολῶνους ἐό Υαῇρθορεωνζς ζρις ]ε δν Ἅοις 0 Ωλίῴα: 
τώτω' Ἀ ν ὁ μαᾖ]ῥ σασθαι το, χα] ὥσααι ωεότιν ὢ 
εξαμέξ ζουν, πεποίηκε Ὢ η Βοιω Ὀισν' 

Ενα τοι  μηκάιε θκτελέσαντο 
Γίαδες γρο Ξοβέω) Πα γασος χα] ὅἷος Αγιάς. 

Ἐπαθλῆμουσα ὃ 3 ὀ οι την Υαβρβορέων, σα πελά»- 
τη 6 ὕμνὴ τον Ὡλόμα ὠνόμαισεν' 

Ωλέωοθ ος3 ύθτο «οθῶπος Φοίδοιο σροφάῶς, 
Πρώτος δὶ ρλχαλων ἐπεων τεκ]ιύατ’ «οιδὸρ. 

ὶ ΄Ὃν κδύ τοι τά γε ἥχουτα ἐς μγημέω ἐς Φον Τίνα, ἐς δὲ 
ϱν » / αιῶν μαντεία) αληχεί µονων, 

Ιαπηρ]Ιοᾗα5 Π0. τ. ςαΡ. Χ1. αξι τὰ 
Ηνλα2βέλοὸ βίου. 

Ττς ὀ λσεσείας οἰχειότειτου δι ὤ- ολύος Ἡ η γκωαικῶν. 
έκάσην τζω ἠλιχία αυ σεέωωνυ αν ποιήσιαδαι δώ, 
Ὅ λέσαι Τ κδὺ α. αγαμν ορόω δὲ (ῶθὸς αἴδρα, ἃξ 
Ὀομόρέω, νύμφζω τίω᾽ ὃ τεχ)α, ωνησαμθμίωω, ματ- 
69 Ύ δὲ παιδα ὃ ολο πα/δω Ἐαδουσαι, «τπτ Τ Δωεικίὼ 
«θέλεκτον, ,μδία ᾧ σύμφωνον 08 ο αθησμεέν 
Δωδώνη χα] )Δελφός, ὃὶ πι λούοθα/ σγοε γκωαρδς, 

Ὀ Ε ο σκ Σο. ΧνΙΙ 

νε τα ο οφ να ο κ σα, 



ΧνΥΙ1ὰ ἹΕΣΤΙΜΟΝΤΙΑ 

Ώξ ΠΙΕΟΡΗΟΝΙΙ 
οκ {ς)ο0. 

οιμ]ἆᾳς. 
Ὑροφωνί σν νῦν ον Λεβαδία α γξησήΘλον ζῴὃ και 

ζφσάσιον ο ο σὈμκ1ο’ 22 τὶ ζῷ ὡς ζφάκρφ ρα 

οῦα/ μόνον τν ποδῶν χωῤῆσαι. οἱ όυ πολώ γι χξὠμόμοι, 

ἀγκά΄σαντες ποτ ὠθισμέναις ἡμέραμ, χα] χρσµη- 
σαγτες ἑαύοις ἡ ἱερῷ τί! αλμοα αμιφοτέραις τα]ς χερι. 

μελιπουζος λαοοντες, ὁ 8] μαι, μελιτὶ δεδοίκδνας, 
ὕτως οκ ζν Ἔαι α) σΌμιιοΥ, καὶ }αἱφηθογήρπα ζρυτολ ς | 
Ἀατεδυωντο παρ γη γή. ᾱς δε ρα ζας ἐλάμθωναν λοῤ | 

το μῦ ἀδιομθέωα! κ πσὸ Τ/ σεωαντώντων ὄφεων, 

Ὢλλ ὀλείνας ἀδοις Ώ ρφλαμθα)φδοφέω. πολλοὶ κ. 

όω χα) αν δημερνν αὐεπεμφ σαν, ὃ ὅ τομέα κοτηλ-- | 

3ου, πολλο! 3 χα] ) ογθο πλονωνἡμεραν. 03 3ο Τοφω- 

γιος Ερεσίν παια(ὃ δελφς Αγομήδοις. ὃ ὅπου οφις ζώο 

μδυ]ά ομῶνος, ᾧ ὡ οἱ | κα οικοιώτες πλαχθιωζας Εδλλοι. | 

Ιάεπι. | 
Εἰς Τερφωνίς µεμαῤτευται: ρα τή σκυιθεσπὼν | 

χα] | α)λάσων η ή παροιμία {αφ Πεται . οἱ | γὸ καζααίνωντεν | 
εἰς Τδοφωνί», λέρνται τ κ. χξώον α ἀἲλλαροι. ε). 3 τα 

Τροφώνίον φασν ἔχουτα Έ χεφὸ ὁρίώ 6 ὅ αδελθξς ας Α-- 

)αμάήδου, χο 1Φλωχόρδνον: ο σσσο Αἰγαία, ζακῶνον εἷρ | 

χάσμα, ἐμπεσεν, 6 ο. ο, Ὁ  μὸρ ον ὄσέν, 

1)ε 



Ὀ ες ο κο οσο. ΧΙΧ 

ο ισπ απ 
{είή [1121 
Ῥαυ/ίαπίας Ῥ]οςἱςς. 

Χρησμολόηρις 8 αὐδῥας Κυριον τε Ἐὐχλοσν, χαὶ 
Αθζιυα]ον Μουσαζον τ' Αντοφήμου,χα) Λύχου } Ππαυ- 
φονος, ρύτοις τε υέοθτε) γὶ ΟΆ, Βοιωτίας Βώχὴ Φασ 
κο ζφαετον αἲόρα οκ Νυμφα». 

(Ἰεπιοης Αεχαπάτίηις, 
η δὲ χα] παρ  Έλλησν Ἀθησμολόλοι συχιοί ν9- 

έναι Φέβουτα! ; ὡς οἱ Βαχιδες , ο (αλ) Βοιωτίας, ο 3 ο 
κάῦ,πολλά πολλοῖς (ωζραρ»ρθσαντερ τὴ τή 9 - ὁ Αθίωαν 
Αμφιλύπυ κ ο 0 Γάσσρατον ἐ ἐκεμτόυε τυ- 
βωμίδα, τ σιρον ο Θπθέσεως δηλώσαντος. σιγά 2δ 
Κομήτη ὁ ὃ ̓ ΚρήΚωύρακο οΚυωριος,Α ο τας οΘεῖα, 

λος, Διονύσιος ο Καρχμδὲ ψΙο6 Κλεοφων ὁ Κορήθιος, 

Γπσω τεν ,Χερωνορ] Βοιώρὸ 2χ) Μαντω,χο) Ἡ Σιθυλλῶν 

ὰ σληβος, Σαμία, ή ολο Ἀ Κυρ, η Ερυ- 

' ανραία, ἡ Φυτω, η ̓Ταραξαιδρα ή η Μακάτίρ, Θέ- 

ολη Θεσοερτή. Κόλχαί τε αὐ χ) ὁ Μόνος, οἳ οὐ κ ὁ 

΄Τρωικά γεηῥνασι, αγεσθυτερρεὃ 3ο Μόνος, ὦ ως αἲ συµ.- 
πλά΄σας [οῖς Αρριαύτας. φασι  τέω. Μόνψου καιλου-- 

ἡδυίω μὀντηκίω σειωζαζαι τ τ Κυράσαιον ΒαΠον 9, 

εὐλως τε ο) τα) «ςἝτῳ πὴρδέκτη : Άλκωσνος σ) 1Κο- 

ρωνης ἐπαχούσαι τ α "Μόνοι ἱσορά. ο σγηώσι 3 χ8] | Ππυ- 

ο Δώρος 

[ ὖς 
ο /Ἀ 

ὁ | κ, ἁὶ 

ο καβολ οωςσα 
9 { - . 



τὴν ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ 

δὺς,] Ἄρσπεδὸκλ ης τεο κ) οὴ γδρτίνος, κ 0 Φορμίωνο 0 Λά- 

ων, να) μέ Γολυαβατος ὁ ο Θασιος, Εμππεθοτήμας τε 
Συθακούσιος” πάτε ἔρυτοις : Σωχρῴτης ο ) Αφίωσζοό | 

ο. φβοις ο μελας ΦοθΦόαΡ χε) αἱ αεί’ Γ Αξαρίς τε ο Υα- | 

βορήος, χα Αθισα]ας ὀ Γπερχοινησιος, Επιρμλυίδης τεο. 
Κρης, ὁστίς εἰς Σπαβ]ο αφίκετο,χα) Ῥωρφάσρης ὁ οΜη-' 

ῥκάλισα ἔιγλρμαι Φησιν ο) τω Θεάγ) ὁ ο. παιδὸς | 
αφζάλνου ία μοίρα ο. ο} 1Νόλμο) θαμμιονιοὴ σημείου 

εν ε/ ὁ 
«πο δε δν ίφωνη; ποτ αν νησι, ὕλοα τν το ο έλλω 

ορ ην, σεδῥέπει δὲ σο9ὲ ποτε. Ἐξηχεσῦε ο δωχέων 
τύραυνος,δύο δωακτυλίας Φορώρ ρήθ-μδροις, ὦλ νλ- 

νο ο σθὸε Ἄλλήλθεν ς διΠοεένετο σα χα]ροις τ ως ᾖ- 

ὄεωναπεδαμεν δὲ όμκφς δλλοφομθε]ρμαή τοι «ωὈοσημο/- 
να) ος ὄψέφεώ ὡς ΝΗ Αβισυτελης οΦ τή ) Φωχεων πο-- | 

Ἀιτεία. Ὀλλὼν κ) παρ Αὖ γοπῖίοις αἰιθοόπων ποτε, γε- 

κκωνὰ 0 αἰκθςφπην δδἔη δε θιων Ἐβμβοπευ 0 Θήρα], 
Ασκληπιὸςο Μεμφίτης, Τόρεσίάς τ' αὀ οἱ Μαντω ον 
Θμδαριώς Φησιυ Ευθκπίδης, Ελενος Ίδη 'χαι } Λαρχοων, 
3) Οδών ηρὸ ΕΒράοος ἐν Ιλίῳ ρέωον φὸ εἰ έἷς τ ἙΠδακλά- | 
δων ὄππφανης ὁ Φέρέ) ας πρὸ Ταχος 9λλος ἐν Τλιδι αφ 

ὧ οἱ ]αμίδαι Πολάδὸς τε Αρ) 249 ἐν νκεγδροις,ἅ ἅ μέ- | 
βήτα] ἡ ραρ. νωδία, τή μοι Τηλεμον καζαλενά,ὸς Κυ- 
κλώπων (καν ο ὢν, Το λυφήμῳ λεασίζη (αι κτ τω Ο- 
δυοσέων πλ αλλη ή ΤΑ ζωη σιν Ολη τΑµμ- 

ο ζω 
φι αβέών, σου οι ἐπ]α (ρῖς ρα Θή δα, μαι Ίάσαρι 

ῥια. ς λνεα, τν [λίά δλά νσεω ὧ5 «ωρέο έσουτερο) Φεέρ ρὀλι 1/ΟΨ ᾿ ἤ Ἱ 

| 
|. 



Ρε Όκλς, οκας, ΧπἹ 4 
| Θεοκλήμδμονέ 4, Κερορίωία,; η ́ Τελµησον έν Καβιων | 

| Γόῤεον ἐν Σικελία» εἷεν οί αὐ κ) ὁ ἕτεροι (ὤσδς Ὀύτοις, [- 

νμρν ὁσειὼ οι Αμρρναυταμ,Φημονον ΔήφιιΜόνροο ϱ π | π 

Απόλλων Μαᾖάς ἐ έν Παμφυλία ὃὶ Κιλικίαν Αμ- 

Φίλοχον Αμφιαραν ἐν Κιλινία, Άλκμβ]ων έν ρς Πα] 

| νώσιν, Αγίας ἐν Δήλω, ΑΑἰσαιθρόσ τε 0 )Τελωμοσάς ο τα 

σὺ Αλεξαίόρῳ Ἀμόμλμο, 19η 0 31) Ομφία Ῥιλόλωο» η 

μαντή ἑορ))ρέαλαιε ϱν ῶ, θρτω ειμαι Θχεοό- | 

| ομπος 3 κ) Έφορος ὁΤιμαῖο Οβωρόε. οὲὴ να μιαδην 

α)αγθάφοισι, Καβτυσόρ ο Σ)αμείος Γ1υ)οχλς ἐν τεζορ- 

τω ἱταλικῶν Ταϊον Ἡόλιον Με’ ωτα. λλ οἱ ρΛυκλέ- η 

αμ ππιλώτες ὀ ληϊσα], ὣς Φησι ή γραφη, τα ἑσπλόσα ο ολ 1 | 

| ρω τηρήσεως 56 εἰκότων ας ρικότες, καλωσὸν . | | , 

ΟΦιστογ ὠμολοιμώτες αοί τε λµαντει οἱ 3 τα] πο | . 

δα[μόγων κ ήεντες, ή υδώτων κ ο θυμιαμια των ο) ἄεροο π, 

| ποις ὀκζα ολο υντες. ωρά Εθρα[οις 3 οἱ (φσθοφηται, 1. 

δειυάµει 9εξ καὶ ἑπαπιοία.ὅσο, 

ο ΓΟΚΑΟΥΙΑ 9ΥΙ5 ΤΟΟῖς ΙΝ5ΕΚΕΝΡΑ. 
.Ῥεδἱογοπίο ΠΙρρο!γ τοιεχ Ῥ]υτατ, Ναπια, 

΄. Κα σῶθ Ιπππσολυτοιο Φίλου αέρα εἰ δὺα. βαμάἰ ϱ[ξ. 

αμα, ΠΓεγμγα 1 Π/ροΏ ωὠῑτᾷ κα «ΜΟΥ μίως. 

Αποφο,ες Ιαπηθ]. 15.1. αξιό ὅ Πυραλρεοὺ βίν. 
Ακ. ενδβίαν νησον Ῥάμων αὐτὴ Σάμο σε 

Οικιδφ χέλοα| Φυλλαξ σι, ονομκα ἕρτα] αὐτη. 19 εᾗ] ο]. Μα 

«πεσε, πια ΗΗπάΤΗ ἱη[ἱα11 δα7ΗΠΊΡΥΟ ὁα1ε ἓε || 

(οπάεγρ 1/ῥεο. ρς 44/16} πο ΙΑ ΤΗΥ ΡΡΥΙΙ. 

ο ο ας ρα ο ας ὀ ο. 



χΧΧΙ] ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΑ 

Απολλων αὐδὶ Γ λωτήνη, 
Αμίρθοπι Φορμίζψ ααθὀ/λομαι ὅ υμβον αοιδῆ 
Αμφ ὠγθμοῖο Φίλοιο, μολιγεόζαπαισυ ὁ ὑφα[νων 
Φωνα]ς 6-)Φήου «θέρηςγθυσές ας ποσο ο πληκζῳ, 
Κλικ 9 Μέσας ὄμωζω ὅπα γηρύσααθαι 
Γζαμφωνοιὶ Ἰαγα]σι, πραρμοίίωισι τ έρωα]., 
Οἷο ἐπ ̓Αἰακίδη σὴ σησοι χοθῥ) ὀκληίξον, 
Αθιυάτων μῤρίαισυ, ὀμηρείαιί Τ ἀοιδοῖς, 
Άλλα γε]Μεσαων ἔερὸς 292 ἀπύσωμδυ, 
Εἰν ἓν Ἐλησγείουτες αοιδ ης τέρκιβτα πάσης. 
Ύμμι χα] ον μέσοσιν ἐνὼ Φοίδον βαθυχαῄτης, 
Δώμω αἲερ ὢ παρολο, ατα γιιώ ὃα]µιργου αἱ αἰση 
Θάντέρη πελαων, ὁτ' ἐλύσαιο δεσμῦν αλα/κης 
Αιδροµέης, ῥελεων: 9 ᾿πολυφλοίσθαιο κωδδιμοῦ, 
Ρωσαμλλυος Ώλπίδεσν ές ως ηχύτου αχτ]ς 

Ίνηχε επειρΆμῶν ο6, δημου Ὅκπο )όστριν δζών, 
Στηβξαι λαρης ἠυχης Βμμή, οἰμζιω, 

Ἡχι2εοῖο σελαιο αθελοέμστεται , ἡ' ὖχε Ἀμιςες 
Ἑν καθαρῷ ἀπατερλω δὴ) Ὡοσέέυνς ἀθδεμίσου. 
Κα τοτε μδο σκα(ϱ ντ πιχροι κὺμ. ̓ὄξυπαλυξαι 
Αίμος ότου (2 οτοιο χι )ἄσηρα) ἰλίγΓων, 

Εν κεσατοισι κλύδωνος, αλωΐσου τε κυδδιμού, 
ΓΠολλάχις ολ. µακαρων νο - σχοπος ἐγυδι ναἱ», 
Γολλάχι σεῖο νόοιο βολᾶς λοξηση αταρποίς, 
[εμᾶνας Φορέεαθαι έρώῇσι σφετερηση, 
Οβῥοπόρου 4) αν χύχλα κ ὃ) ἄμμθροτον οἳς οἶκιον ἀόραν 



ἙοοοὈ.'ι'-''''" 

Αθάνατοι : λαμωέὼ θαέων ἀκτ, 'α, πορῤντε, 

Οσασισ δξρχκοῦα/ α πα! σχοτίης λυγαῇην. 

Όυδε σε παμπήδέω Ελεβαρωνέ έχε νηδυμως ὑ υᾳπγος᾽ 

Αλ κρ Ἰ το βλεφαβων πεσσας κηλίδα, θαρύαν 
Άχλό ος ο δίνησι .Φορθύμθμος, ἔθγακες ὁ οοσοίς 
Πολλά τε 5) αρζεντα,τα κενρέα. ο τὴς ἰδὸιτο 

Αν θρπωνό ὁοσοι (θφίης μσρτορες ἐπλά», 

Νιω δὲ ὅτε δὴ σκίώος μλρέ ἑλύσαο, σηκκα ο οἳ ἔλφψας 
Ψυχηε δα/µονίης, μεθ ὁ ὀμήγοεαν ἔρχεαι Ίδη 

Δαμμοίζω, ἑσαίρισι αἲ αλα πγξίουσαν αἴταις, 

Ενθ ἐνι δα Φιλότης, ένι ο] μερος ἀἲθρρν ἰδέαθαι, 

| Ευφροσείώης πλέίων λαβή, πληρήμῶνου αἱ α]έν 

Αμεροσίω ὀχετΊν ὁ Φον ὃν ἕθλνε ἐρώτων 

ΓΠείσμιατα , χα] Ὑλυκερὴ ππγοίη κ "Ἔγεμας α[ὴρ 

αρυσείη μον μεγάλου Διος" ἷχε ἔμοντα! 

Μίνως χοι | Ραδαμὰμβ ἀδελφεοί - Ἴχι θ χαρς 

Αἰαχὸς : ὖχι λάτων : ἑερὴ Ἶς, ἡχέ τε χοιλὸς 

Πνλαρόρη, ὅοσοι τε χθρόν σήξλζαν εἰ έρωτος 

Αθανάτου. ὅοσοι τε λυελὼ ζιωζω ἐ ἑλαίχουτο 

Δα]μοσν ολίίστις, οἷσι χέαρ ο) λσιλίμσιν 

Αἱέν θἠφροσέίηοη | ανετα. Ὀλλά καὶ ὅοσις 

Οτλήσας οὐριθμοιό αέθλων, ᾿δα/μονας ἀγφοιὸ 

Γωλάρε ζαμῶνησι κθρυοσακῆνος ζωησι. 

Στήσωμλο μολσπην πε, χλθου τ “θ δΐνεα, χώκλον 

Πλωτνε µουσαι πολυγήδξος. αυταρ μιοίο 

Χρυσείη κβαρῃ τὸσσον Φρασει αιωμ, ἑᾗ οἳἳ, 

ΟΣΕ ΟΚΑ6ς. Ὑξ 46Ο, ΚΧΧΙΣΣ 



ΧΧΙΠ οΟκΑὀ. σκᾶ Ὁ, 
Ππιπιοτα] επ] ἀσρτεάϊοτ τείοηατε οατβνίωἰς Ἁγηπατα , οὗ αΜλί οπή 

(απ οπη πε ΠΙτ/Πππηος εοπῖεχξς γοςα]19 οἰτίλατα πηοάος,αυίεο Ρεστίης: 
{εἆ ὅς Μυίας αἆποςσο , νῖ «ΟΠΙΙΩΗΠΙ γοςεςοπεῖπαητ ουιπί{οΏῖ5 Πιοά]δς 

δὲ οπηπΙΕαίῖ5 Πατηιοπία; νιτιοις: αμα[εἵῃ βατυ]βς οἱνοχυπῃ οὗ Αεαςί- 
ἆσπι ἐόταπτυς Πωπιοτιάαπι ἔατοπίρις, ὃς Ἡοπιετὶοῖς σρηείδιις. 5εἆ 
εἷα Μι{ατυπι {αοςί «ἰιοτᾶς, οβΠαΠΙΗΦ1Π γη εοη{ρίταρτςς, γπ]αοτίῖ 
τευπίπος ζ4Η{Η5: 11 Π]εάΙο αὐἴεΠα Ψεβτα(η, εσο Ῥβαδας ἱπιοπίως 
σέπίε, ΥΙ ΡίΙη5, ατ πυης σεη]] οσπ{οττΙο ἁῑπιηϊοςϊ αεοςἀεπα, {οἶπιως 
Ἡυπιαπα Ἰαπι πεσς[ιταεῖς νΙηεμ]ο : εχ πιοπιτοτμη ρτοςἑ]]οίο τυυίπε 
πηεηϊς τοηίτας αἆ «χο αἱ]μυ]οπίς Πτεις επαϊτας [εβίαης, Ρτοςυἱ 4 
Πε[ατίοτΗπῃ εωτρα : νῖ Ιπῃ[ίαδ απ{μηί ρωσ το Ἴπλαπη νίαπη : γὈ] ἀείτε- 
{ρ]εηάει ξαἱσοτ,νδί {ας ρύτο ἵπ Ιοςσρτοςα]  πεβαῇο [οείστε, Ει οἰίαι 
αἰΙἆσια {αμεητί γῖ αΠΠΑΤαΠ ἀεμίταιος γπάβίῃ [αησυ αρα νίται , τε]- 
{Πσπιαιε νειςσ]Ώάπη βμάρης ἵῃ π]εάἰἶς, (αΓάοσιξ εμηια]τα βίς- 
αφ πεπῖςί α ἀῑῑς αρρατυ]ε ΕΙΟΙ εχ ρτοχίπιο πσημπη : ΕΓεσυεητες τῷ Πηςῃ- 
εἰς οοπίεέϊτας ου]1αιἱ5 εταπαϊη ας ἔετί εαρίςπτςς. [η] Ππιπιοττα]ος ν]- 
τἷδις αἆ τεέῖ ευτ{/ὰς 6ΥΤΟΡ, ΦἴεΓΏατααπε νΙταπα (μμἱετπης: ετεῦτος 
(οἶ]]σοι 1Η ΠΙΙΠΙ1ΠΙ {αάῖος εμἰς οευ]15 ἰΠῖεί οὐ{ουτιβία]ας (επεῦτας ο[Ίεῃ- 
ἄεπτες. Ἀ ες οεπ]ος ρίαπε {ος {α]ίας οεεµραΡαϊ [οβος: [ζά 2 Ραἱρεῦτῖς 
εχευία στα! πηαομί]α ςα]]σ]πῖς, ἆπιπ Βαέτι ος Εετεδατ]ς, πημ]τα οσι]5 
Σζ νεπιηῖα εοπέεηρ]αξμ5 ο5, φμᾷ πεμπο {άςί]ε γιάῑε εοτΗπη ἱνοπηίυὴ, 
αυ! {αρίεητία: Εαεταητ Ιπάλρατοτςς. Ατ Ώμης νδί {οἶατις Ἰμοἱαετο «5, ὃς 
αη]πια σεη]α]1 Πσηυπι ἀς[ετί]{1, αἆ «οποἰΠαπη σεπΙα]ε «οΏτεμά!ς, 
αιοἆ απιαπῖς 1ητετ[ρίταϊ ααχίς: γδΙ απ! ςἶεῖα ε[ὲ: νὺί εαρίἁο γἰ{α πιοὶ-- 
15» Ρυ ρ]ευς αιτία, ὃς {εππρετ ταῖς απιΏτο [19 {τρατήδα Ώεο: 
νπάς {πΏτ αΠΙΟΓΙΗΗ τεΏηαοι] , ὃς ἀυ]οίς [ρ]σίτας, ὃς τταπο μ]]μς ατ]ιες 
αυτοί ρεπειῖς πιαρηϊ Τουίς: νΌΙ αρίταητ Μίηος ὃς Α Παάαπιαπτλες ἔτα- 
ἴτεςς ΟΙ Ίαβες Αεας ας: νδΙ Ρ]ατο , (Άρτα Μὶς: νΙ ρε] εΏε Ργιμασοταξ, 
δζ φὑίεµπαε «Ἀοταπι Παεπετυπῖ απηοξῖς Ἱππηοιτα]ίς, αυΙςαΏους 6ε- 
πις οοἵΏππυπε οσα Ὀεαιἰβιπιϊς σοη]ς [οτεεί {μητ: νδί απίπηιι5 ἰρίος 
επερ/(ας ]ατῖτία (επρετ η]ατείοἰτ. ΑΝ Όσαις ο παπιπηυ] ες εχαητ]αεὶς ἰα- 
Ῥοϊτΐδες αἆ ςα[ϊος φεπίος αὈΙΗ, αά γίεαπι ΠαδΙΠΠίπιαπη Ρτοξεέξιιδ. 
ΦΙ{Παπηυς ςάΤΠΠΕΠ, ὃς ΟΙῬεΠα «μου νο]υδιίοσι Ρ[οτίπι Μία σαιιάεῃ- 
τες, Αε αυτσᾶ πασά εἰλατα Ίας Ἱναῦμ]ε ους ἀϊσετεε «υΗΠι Ῥεης 
4ρεηξῖ. 

ΧΡΗΣΜΟΙ 
- 



χρησμοί πΑαλλΑΙοὶ 
δις, Απόλλωνος» Ἑρμοῦ, Εκάτης, 

Σαθβπιδος, Ασκληπιᾶ,ὸ ἆ ανλλων 
ἀθησμολόλων θυδρῶν Τε 

| κο] γωυαμιῶν, 1 

Γοκασνγιαί ΡΕσΕΠΙ ἡ 
Ἱ τομή, 94ο Πρ, ΜΠεγοωγὴ, Π: οοα/ε/. ΓΙ 

ὁ εγαβιάὦ, ομαρή,(” αΠοΥΗ/Α ο) 
ο α{Η/ {172 ΙΥΟΥΗ7Η 1420 

{ε7ήπάΥΙ η), 

- - ντου 



ΟΚΑΟΝΥΙΑ 

µ, 

Διὸς {ν εὐ Δωδο Ἡν 
Δάρα θεοις πείθς χα) αἰδδίοις βασιληα». 

Α.Οζυαίοις, 

Φροίζεο οἱ Αρϕον τεπα}9’, βωμοις τε θυώδεις 

Ἐὐμλοίδων, οτὶ θ' Λακεδαιμονίους σ κάῖθυσαι 

Δερχ πιεζομθοις ζω μη συ κΊδνε σιδήρῳ, 

Μνοὴ | ἱχεζας αδ κάν χέπαι δὶ ἱεροί τε χά] ὦγοι, 

Πελασηρὶς. 

να μβηόμδμοι Σιχελαν ̓ΣαἹορνία) αἲ αἰαβ, 

Η ΑΑοθιγυέωγκοτυλέω, ἡ γώσος ο χάται) 

Οἱς αἰαμιρρεήεο, κά τάω οπέμφατε Φοίσῳ, 

Και κεφδλας Κροΐδη, χα! πα) πατοχ πέριτετε Φφαώπε | 

Αλεζωδρῳ τα, Αἰτωλώ. | 

Γαμδὸσίη ποκόλωνε, πολιωώ ποτε λαον ολέοσάς, 

ς ὁ 

Απόλλωνος ἠψ Διδυμέως ᾷ οὐ 

Βδανχίδαις. 
Πεοι ἑαιάν, 

Ἡνδον Δρ ε έγω, ο 3 ἀπεγέαφε βόος Όμηρος. 
δι ομνέα εκύων πιωθανομθνοις, | 

Ἀρυσοχέρως βλεσυροιοΔιωνύ υσο οθέπων Πτα), 
Ι Βαίνων ὑλήειτα κατ’ ἔρεα χίει χρταῃ | | Ράςλν 



ΥΕΤΕΕΑ. 
ο) 

| 1. 

Τομά ο). 

Λ4μησγά ἀεος Ρἰαο«ηή, 6:ν υοπεγάπέο: γέρος. 
Αιπεπίεπίοιις. 

μα Αα ΤΙΜΗ εο[[εηα. 4ᾖήδημε οὐ γα; 
Εηιομίά μα, σμία οοΥ{εε 1, οραηλοπίος δ] ῤ- 
Ε]αία βτε[[ου: βος πε ή εοηβες ́Γεττο, (ρἶοεν ε[]ε 
Λες [αρρῶσς υἰοία.[ρρδεςι Παμε [4Υο[αΠέ{1. 

Ρε]α(6ῖς, 
Γεοίτο 41 0γεπ!ος Φ1ΟΜΙΟΥΗΗ ὁ αΗΥΜΙάΠΗ ΓΡΥΥΑ 1, 
«ἴφμε 4βογίρίημηι (:ο0)16η, υδ! ἱπ [ία υεῤίρην: 

ο Ομίῤης ῥευγἰΧΗ, ἆεομ τάς πα γε Ῥραδο, (πηίηα, τ 
|. Ετ ζαριία ΦαίμΥπο, ὅ ΡαϊΓέ πΩΙΡΗΜΕΟΙΥΗΤΑ {τις ᾗ- | Ἰ 
| Α]εχαπάτο /Ἐτο]ο. 
. Ῥαπάσ[α επόμενες, ΠΙΝΕΙ οἱέήρ ΡορΗΙμηη Ρογάεν. 1 

19], 

«4ροπῷ ΙΠΓουμα{ {η Άναπερίάμ. 

Ώο {εἰ Ρίο. 

(εί ψιάξ εσο, /οὰ ἄε[ογίρ(ῃ ἀδμπμε ἨΠοεγ». 
οοΙ{οἰταπιίδιις ἃς ΠΟΠΕΙΗ πποττιἶς, α΄ 

«η γἱκουμός εν οιεπε! ἱοπ)ῇῇ ῥήμήμς Ρατ, 
Ἱ ιάοης []νο[ου Ρεγ/1οηίες ΑΠ υα]ίάα 

| : 6 // 



ο Αα ον 1 

/Ἴγσα 1 ΤεΠΕΡΑΕ, αἶρεγά "υεγο αγσΗ/ε [αι ργεβεε- | 
μία «καπ, 5’ ηγΗΡΡΗ απαλά. (1. 
«αμᾷ υεγο [[ήη]α απ οάΥ/ΟΗ, οἶγου βεγεεί]εδα 
16 η]εἶζ οὔ/η05. [ΕΗΡΟΥ υεγὸ ο, 1 [ρΙοἱρή{ οί | 
1/ΙοΠῦ οοΠ εἰ 4] Ρο ΥΥΙά 11 εοτρηρ Ἰγίρωμά. 

Ε[απεοπαπές εογτἰρµί[[ει [1η ἄιγα λογής, 
ΛΙ αν εΥ/εες ΕΙ 1γα71 6ΤάΜΕΙΗ ἵη Ρεέῖογε σετες 
1 {αμα αστε(ῷ ερε[ομε[]ε υὐ[ο υα[ἱάα». (αι γίκ, 
Ο)Μά εεἶά οβογ{εῖ [4 ΗΡΙΤΟΙΓΕΥ ογάγο, ο 1ἱῥέ {1 αχ” 

Ιπτοιτοσαητί απ Ἱαταπάυπη {1 εχἰ- 
σοητί Πή[ΠΗταπάμπῃ, 

Λ4αιγ φΗἰάΕ71 ΕοΥΗ1 εήγα [4η Ταπίήι Κῥερ 
Τερία ὃ ηβαπογή [γερίεης, ὃν [ορίπεμς οσο: 
Γαἶ]ααί αὔεδεπο ϱαἰεαία ημίωμ ὅ Ρήσπα Βε]- 
ΕΕῥαΚΑ]ς οι. αἰίος [εορη]ογΏ ῥοΥ"υεγέίοες (ἶοηα:. 
Γογας πο (δή. ῥα[οξίου ΠΩ ΡΟΙΥ: υΙΥΡΙΠΙ: 
]ωποπίαμεξ Φοπο-[οπᾶἰ γιο[ἰό [το αογή; βΗΗΙΟΙ; 
“4ἱ[εσοιέ δοπε-εγε[εξιξ πμετίγο ατήας-[εγεπιέ(-ε-- 
[41 νεγο Ββαγία ἥνκια [εγη]ία Άμεηεα ΛΝΗΙὲ (γογί: 
κανετε [μτἱρβάε [1 πιάγέά ἀε][οαι Ο/Η Μη. | 

Πα | 
ο4ροίσῳ //επή. 

ΤΠεδαπίς, - 
Οά1 ε1μο ΗΡΙ ἰατοργ ἱπ/ραίας βγμοης  (οἱε[ογί. 
ΕΙ Ογοβα[ἰάουη, 1467 υμήρες ΠΗηηαηι 



| 
| 
Ἱ 

ᾖ 

[ 

ΥΕΤΕΚΑ. 
Ῥαθοὸν ἐ' ἔχεν, ἑτέρη ὃ ἓ λιγὸ σπνειεσαι) ἐωδρτηε 
Σύβιγία άμα ᾖιὼ, ν μφησι: 3  υμον έθελολν. 

Οξυ δὲ συρίξας μέλος, αλέροις ἐπ]ρίησεν 
Ύλοτομοις πας, νρέμέθος δὶ ἔχειν εἰσορθωνις 
Ααΐμοος ὀριομδων κρυερρη δέµας οἰορήονό. 

Κω ώ κά πὸμθ, ε ρα τελος κρυερρ Θογάτοιο, 
Ἐ] μή οἱ κὅτον αον «)σήλεοσυ έχουσα, 

ΓΑ βπώς αλθὂτερη παῤσεν μμ έος Ἰόμτεροῖο, 

Ηνχαι δη )λίασεαῦ» | να (γι λ γοιτ. ἐπαρω ολ. 
Ερωτωντή εἰ έυῶ σαι ὃν ἐπαγαηοντὶ τ ὄρι» νι. 

| Μιέοι κδῥ µαιέρων µέλέται Τήέωίθι Ρεήη 
᾿Αυλοίχα) /τυμπθῥων πατε», χοί] 1θηλις ὁ ὀκέλος" 

Γόλας) Αιύπήλην Γμβδοι χα] | δηθις Ενωοις’ 
Κα βλ/ίαμ σκυλλοιχέασι βαλυσχοπελοις α) α)ὰ ὤδφιας, 
Έως ορφογόμκοις ἐλοκφν Ληπωίόι κλυρη" 
Ἡρη οἲ θ)κελαίδω μα λακη χύσιο Πέρος ύλρης' 

Λγία οἳ ος, μέ οιχυόσφα Δοι: 
Ίσιδι ο) αὖ δαρήῃ ο λημάς ο χ60κασι Νείλου 
Μαςἀόψο οἱσροισιν 6 πὸσιν ἄθροι Όσιρι, 

ΤΕ 
/ « 

Απολλωνος Ισιαζωής, 

Θηθαίοις. | 

Ἔ Ἰκατια) πεφύλαξο λύκου αιμάκεοσι δχεύων | 
Κα λοφον Ορχαλίδάω, ὃ ϱ) ὀλώσηξ ὁ ἅποτε λείστει. 

έ 4 



ΟΚΑΟΥΙΑ 

ία: 

Απόλλωνος Κλαρλη ἡν οὐ 

Κολοφών. 

Περὶ έαιάν. 

Ἡλιος, ὦρφε Όσιρις, αἲαξ, Διόνυσος . Απολλων, 

Ωρν ) )σρών αμ, αλέμθν πεχ] ὀμίορων, 

Ποιες κα) νωκτὸς πολυαςεροέ διυία νωμδν, 

Ζα θλεγέων άςρων βασιλάς , Ἠσὶ α ουνώτον πυρ. 
κ 

| Ἡ  μλοκέ νι, δμβ, Αυπφυής αδίδακτος, αμήτωρ ' ἀσυφελικός, 
| Οιώομα α/δὲ λόγω χορυκθνος ο πυθλνα]ων, 

Τετ 096 μικρα ὃ 9οῦ μερος ὤγ[ελοι ἡμᾶς». 
Σμύρνα[οις, 

Ὑ 6ισμάκαρες χάνοι χα] τέ]οαίχις αὖδρες έσουται, 
ΟΥ Παάρον οἴκησοισι /ζω ἱεροῖο Μέληζ. 

ν, 
Απόλλωνος Μιληση. 

ο εε- 1Ψ. ο ΧΗι 26 
Ρο δις 4 «3 σον, Ον πα. ἐἷω 6 κα : (οφος τερατωδεσηξ έρλθις, 

Αλλ αν πσο Χα κριτ ο ο. (νδρωῤείς, 
ΤΓ ομφοις χα] σχολόπτοσι πυρέω α)έτλησε τελθ./έώ, 

Πολυ υτη, 
Ὕυχη ϱδὺ μέλριά 5 δξσχκοίς σος σώμα κο σται, 
Φ αρα οόσα παιη, νητα]ς ὁὴγηδὸσυ κά. 

Ἠνίκα 



ΥΕΤΕΕΑ. 

ΤΥ, 

4ροβπῷ γή 2 (Γοἱορβοηο. 

Ώε {εἱρίο, 

δο],Ογη.,ΟῄΤΗ, 1ο, Βαεεβια, «4ρο]ῖο, (ὀνήνη, 
Τεππρεβαιὴ ὃν ΓΕΤΙΡΟΥΗΣΗ ΡΥΟ1Η2, υεπτονή ὃν ἡη- 
«ἄμγογα 65 πού ΠΗΗΗ2Η-[1εἰἶαία ἠάθεπαρ γεσεν, 
}/αἰάε βάπιαιώ μι α[1γογΏ ΤΕΧ, 5 ἱγηογίαίν ση. 

ἂκ 

Έα-[6-οΥίμβ,ΊοΆ- 6ο ζχηρ, πε -ΎιάΙΥΕΙηεοΟΝ[]μς. 
Λγογ1εη πε νεγῥο φμίάξ εαρἰεπάΒ, ὑπ ἶσπε βαηᾶς, 

"Εἶος ὧθιρ ε[ῖ.κιοάίε αμΤεη 1) εἰ Ρογ[ῖο αησεἰίπο». 
ΦΠηΥΓΠΦΙ5. 

Του δα Ε]]ε σσ" φιαίοΥ υἱγί ϱΥΗΗΕ, 
Οὲ Ῥασιη βαΡΙΙΑΡΗΗΙ ΠγΑΗ: [4ΟΤΗ7Η ΔΜ{εἶείεηη, 

στ, | 

ο ροπή ο 72116(]. 

λ{ογια[ς εἴα: [εο 8 οά 116, [αρίὲς πΗΙγάΟΜοᾖς οὐε 
δάμρς βα]θαί; ἠαἰοἰδ,αγπαὐς εδργεβξ(, (δη, 

(ἷαμὴ 6 εΜεξ ἀΠΙάΥΗΗΙ 1ο[εγαμΙΕΓΠΕΠΙ. 
Ροΐνια. 

πιά ομμᾶε μοάὰ υπο] εὔ «ΟΥΡΟΥΕ ΤΕΠΕΓΗ1, 

(ουγηρα δέος [οπ[ίοης ῥαβίοπε», λογια δδδι 4ἱοἷο- 

Τόμο εδ, 

-- 
μα αι σα μπα “πμ οι ο ΨΒώσμμμς σα οπως στο σας η 

- μα κά, -” ββ ο «τλέκα ο λαο ο 5 



ς ΟΚΑΟΝΥΙΑ 

1 ώΕΥο [οἱμ[ίοηξ ῥηγιάμᾷ Ρο εοὐβς εογνµριή 
(νε[εγγπαήτ ἵπμεμογίέ, η αἰβεγα οπής Γεγμη, 
ΦΕΑΡΕΥ [οπεέ]ά έκρετε, ΨΙαπείᾷ» ἴη ο πο ογηί/ά. 
{ΥΙπηΟΡεηέ(α θη/πη βος ἀὐμήμα ἀῑ]Ρο/Ε Ργοµἰά δα. 

ΑΕ 

ο4 ροπή ή] ἰ 0)6ΛΜ. 

ΑιΠοπίεπῄρας. 
Ο 716, φμλὰ {εὔειὰς ἓ ἠπημεπε [σε αἲὶ εχιύγιά 
12οηπος, (5: υγδή γομπάα αἶτου υεγίίοσς, (εργο 
{Νοε επ1ήι εΡΗΕ ΥΙάΠΕΙ ΛΥΥΗΗΕΥ, Ἠέᾷε «ΟΥΡ, 
{Νεημερεᾶοο ἠη], πεημεπιάπης, πεφ; αλά ηχείο 
ὁ4ρεγε[], [εα ποσ]εέτα οπαΏῖα [Η11. π ἠ]]ά εμογεί. 
{σπη σσ' αεεν ΛΊαγε, ο} ΙΕΕΠΕΥΗ ΟΗΥΓΜΗΙ Ὅγρρης. 
Μ{ΜίΙας υεγο ὅα[λώ Ρεγάε{ αγοςε, 5 πὸ εμᾶ οἰσηη, 
Μο {ΥΙΟΥ [1ΗΥΗ οοέἷ6ς άμο ἐσηί ἐγάάΕ{, 
(ης Ἴηπε [η άογε ἀΙᾖήηεπιος βία [ηή 
ΑνΤαμ ρεγοµ/[α. ας [ήηηΊο αΜ{ΟΥΙ τεέῖο 
Φάση αἴεγ [ης ε[μργς[α με ππα]ογΏ πεεεβίτα(ῇ. 
ὦ 6 1ὲο ΕΧ Ροπε(γα1!, 65 πια 4 έρα {ο απΙΜΗΜΗΙ. 

| Πήἄεπ. | 
Ίνοη ϱοἱε[] Ῥα]]κρ οπου οἰγηηρίμηι Ρίασατο 
Ράμος η] Ργορίδως ἓγ οὔ[Γ[ζο μήνα. ( σάς, | 
ΤΙΦ{γεγο ῥος ΓΗή[5 υεγῥή ἀίςο, ασια ΜΗΙ ῥγορίη-- 

Κεφ | 
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Βίκ δὶ αὔδλησιν βροτείω ο σώμκα. κρωθεν 

Ὠκίς έω θὄρηται, ἐς α]θεέεα πᾶσα Φορύται 
Αἱεν ἀγθραον όσοι μλυὰ ο] εἰς παμπὸρ ὠτείρης. 

ΓΓρωτόῃογος γὸ τό το δεῷ διέταζε(ωσθνοια. 
| 

} 

] η] 
1 

. " | 

Απόλλωνος Πυθίη 5 οὐ ΔήΦοις. | 

Αθέμαίοις. 

() μέλεοι, τ κα θνοδε 3 λιπων ΦάὈγέ τών γα[πό 

Δώματα χο) πολιος Έλχοβδέον ρα αρίωα. 

Ουτε δή ᾿ κεΦΦΝΗ μδμά ἑμσπεδον, ὅτε ὅ σωμίθ, 

Οὗὔτε πόδεςνέατοι, ἄτ ὀνλάν, ὅτε Ἡ µέοσης ο, 

Λείπεται ν ὠζιλα σπελὀ. ο... ἐρείσει 

Γτὸρ τε ο ο Αρης, συθαὴ) ων μα θλώκων. 

ΓΠολλά δὲ καλλ. πολό πυργώμρταν, μή  ῶ σὸνοἶου, 

Γζολλοιό ο αθοιγά των Υηοιό αφνλερῷ πυθλ δώσει, 

Οἵπουνιω ο ἱδρώτιῥεήμθνοι ἑ ἐσήκοισι, 

Δέίματ παλλομδμοι, κτ δὲ ἀκροζὄτοις ἠθῤφαισι 

Αἷμα, έλα) κέχυται .«ωθοἱδὸν κακθτητος αλά γχας. | 

Αλλ᾽ ἴπν ὂξ ὠδύτοιο  καικοίσ σι, πακίδνατε θυμό). ι | 

Το αὖδι, | 

Ου δει ῤάτα ὔόα, Δ/ ὀλύμπιων «ξιλασασθα, 

Λιοσομδόη πολλοισι λρρρις χα) μήτίδι πυκρῇ. 
οἱ ̓ 3 τόση, αὐτίς ἔπος ἐρέω 2 ἀδομαντι πελάασᾶς, 

σμφς ερ Εν ες παν πας. α.. 
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Των ὀλλων ὴὸ λισχομἂύων ὅσα Κέχροπος 6ρος 
Ἐντὸς ἔὰ, χευθικ9ν τε Κιθαρῶ)ος ζαθεοιο, 
Τόχος Τριπολυδξ ύλινου διδοί ἀ ρύοπα Ζά: 
Μοιώον πρ ήτο τελέθφ ' τὸ σε τέχλα, τ΄ ὀνήσει, 
Ίλη 3 σὀγ ἱσπποσέιωίω τε αδνήν καὶ πεζον όντα 
Τηολλον απ Ηπείρου σράτον ἤσυχος  λλ πσοχωρή, 
Νώτον Ἐππσρένας "Ετίτοι χοτὲ καντίος έοση, 
Ω δεύῃ Σαλαμίς, Ἄπολός 3 σὺ τέχλα γαωαικών, 
Ἠπου σώδναᾶυνε Δημήτερος, ἢ ( ριάσ», 

Αζωα]οις. 
Λοιμοῦ ὢὶ Ἀίμρυ τέλος ἔσσεται, ζωα) ἑαυτ 
Σὠματ πο κλήρου αβρεν ὃ) ηλυνέμητε 
Μήωι, εἰς όλα. δίαν Ὅ ποσελλοντες Ἡ αἰμαιθέωω. 
Τὰ αδίκων έργῶν ὅτω θεός ἕλαος ές-αι. 

ρις οθθις. 
Εϊκοσι (6 πηθΣ κιωὸς, χα) εἴχοσι (δὲ μετέπειτα, 
Οἴκω οί σχιερῷ Αλιονήσω γθηα)ε ἰασῷ. 

| Αγά. 
Ασχοῦ τον «πθούχοντα πόσα, μέγα Φέρτατε λοιών, 
Μη λύσης Ώρὴ δημο Α.θέωσν ἰσαφικέοθαι. 

Αὐκόσσι, 
Ίπαον Θεαταλικέω, Λακεδα]μογίζω τε γαύαικα, 
Ανδρας ϐ οἳ πιναεσιν ὕδωρ Κάλης Αρθρούσης, 
Αλλ ἐτίχα] τήν εἶσυ ἀμιείονές , οἵτε μεσηγῦ 
έριωρος ναἱοισι χα] Αρκαδίης πολυμήλου, 

Αργέοι 
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Κεμημῷ παΥΙΦΜΕ εαφεύ 4 μα (:εετορῦ ἰήμου 
Ίπορ βαδος. ῥεπειγαίεφηε (ΩΜβαγοπὴ [άσγο[αμδᾷε, 

Λ{ήγηηε 1 γἱεοπίω Πἱσπεηηη αι ἰάηε-υἱά δε [μρίγον. 
ὁοἶμο ᾳ πεχρμσπαβί[η [1.0 ΠδΙ Πῥεννᾳ Ρῥτοάετί!, 

Λο ὸ ή εημτα ή εχρεέτα ὃν ρεδἰῥη» υοπίξίεγα 
Λ{άσΊΗΥ α εὔήη6Η{6 οχεγοή ο μ1ε[», [εἆ γεερᾶε 
Τεγσο οὐμει/ο. εἰίαῖη εδ] α[ἱφμαπάο αἀψετ[ο εγἠ. 
Ο ἁλμίπα Φαἰαηιή, ρεγάες α{ὲ [ος 1 ΠΜρΥ ΜΗ 

ὁ Τά εἶέοοί αὲβ {ραῖα (61616, αΜί εοησγεραἰα.. 
ΑιπεπίεπῄΡης, | 

Ροε[ σσ: Γαιῷ ᾖπ ετίε, [1φμάενη υε[ίγα 
(ζοηβογαΡεΥ [οΥ1εΦΗ, Ππα[ομ[οἩ ζ’ Γεηηίπεμγ, αειὲς 
1 ἠποί, 14 ΊάΥε ἀἰμίΗΗ ΦΗΙΓΓ6ΙΕς, Ρῶηαηι 
{ηήμ/[οΥΜή1 οβεί µη: [ο ἆθιρ ῥγορίτίο επί. 

Πήάεηῃ. 
ἵ΄Ισύπη ἀῑες άτο ϱ«ηΕΥΗ, 65’ υἱσ]ηΗ ῥο[ 

1Γοπιοἵη υηΡγο[α Πἱοη}/ο υΓΗΠΙ Πηεαά ίσο. 
«Ἔφεο. 

ϊσήἡ ΡνοπΗπεβόη ῥεάεη, γη ή ορεεροΡμΙογΗ, 

ΛΜε[ομαρ,ργίµ 4 αᾱ ρ]εδε Αιῤεπάνῇ ΡεγμεΠία». 

ο τν αἨπιεπβοής, 
Εφιανε1 Ρε[]α καπ, ΓΑ εεύκηλοΛΙάη Με ΤΗΝ ΙΣΕΥΕΥΗ, 
ἸἼτοιφμε φμἱ ΡίΡΗηΙ αφ ηαἴη Ρη]εργα ωτεβη[α. 

δεἆ οἱα11 ρής [1 ῥια[αμηΙοΓέο, Φ411116Υ 

ΤΙΥΥΠΙΡΕΠΙ Λαβέιαι ὅ «τιάϊ ομίδι-αλΕάαηιθ, 

ν ΗΝ. ἷ 
΄ «ες λα ο ο. λεω Ὕρπες σα». κ πες τσ εκτ τσ σχς ς πι π- τὰ στ --τ-τ κα. ΄ : . ος | ν σοκ. αι σον -ᾱ- ο - σεν, τ Ἕιττη : 9 ορ” οί οκ μμ μμ αλ ή ψ οὰ 
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η | «πρίη [ποῦ-ἐῥογασίρις, Ἰπημᾗί ῥεί[. 

{ος νεγο ..Ζςίεπ[ε πεφ με Μεγ], πεφμεφμανη, 
2νεσηε ἆμοαεοΙγη!., έῆψε[ῃ ῥγεςῖο, εμέ πημ- 

Φ1ογο Υ]]ο. 
“Ἐ{ορο {αδιιἱατπη {ου ριοςί {οΙςἰταιί 

ας ἀἰιηεί[ς, 
οἱ ΠΕΦΙβ3Α ῥο[[ε εν (ογίπιῤί συ. {ςγοπί». 

Α]εχαπάτο, 
«ΣαοἰζςοΙπεπε υεπίας ας οβϱΥΗ[ίαηη άφάμε, 
Ραπάο αγ ειφία ΗΡΙ ΥΙΟΥ: Γιο ἀε[ίηαια ϱ[). 

Απιρμιώγοηίρας, 
Λ/Οῃ απγεβμίης υγ) θοΥ Μο Ιός ΕΥΠ) βία 
(κά ὃσ πιεί {1 ος [ού ος πῤῥηνο 
ἵυπάα αν γέ[οηαἨ5 Ρ6Υ ΠΙΡΥΗΥΗ ΡΟΠΙΜΗΗ, 

ΑηΠτίοςᾗο Ρᾳτίο. 
«4πηοεβείη Ἰ ῥανἤ υοηί ἕγ ῥαῤίεα οε[εῤγθ' ἴ[μ]ά. 

Αροιορμαπί Αισαάἰ. 
Ο ΙαΡΗΗΗ σα μάπα ῥουηἱηίῥης επι ἰπά». [ο- 

ἰαρί ομηδζ]ς, 
(με ΒΡΙες γε ῥφογ)εημὴῥΙ-υεπογς ή 
ω{αθΙ (ογοπή {η α[ρεγα Ερἰάαμγο. 

Γσ{]ς. 
{ μή[ο {οἱ ρήροός, αμ] κ ᾗο ΙΟΥ δις αλλοι, 
{πρ βαλα 9η ΡγαΤεη/αΜΗ βαδοη», οζ μίμος /αἷς, 
Γι ο4ρμὲ ΕΤΕ: αέΡΗΣ αΗ{ΘΙΗ εοηρη» Γη μάδίδ. 

Ατοι(]ς 



ΥΕΤΕΚΑ. 

Α ργήοι λμοθω ΡΊχΧες χέ ήν α, π] ολ ςμλοὸ, 

Ύμάε σι Δγέες ὅτε τοίτι ὅτε τέταρτο, 

Ούτε δυωδέκατοι,ἅτ ον λολω» ὅτ θβμῳ. 

Αἰσώπω τα) µώῤοῦ 2θάφῳ ὠεωμδύῳ 

δὴ πλοπυ. 

Ει ὃ μέσον κήσαιο Κορίθου χο) | Σικυα)γος, 

Δλεζαδγα. 

.Αἰαχίδη απζρφυλαξαι μολςν Ἀχεθρύσον ὅλορ 

Γωδοσιζω ϐ, ὁτ! (οι Ουύγα τος πες γμδύος οἱ, 

Ααφικτύοσι, 

΄Οὐ «ορὶν τηςδε πὂληος ἐρείὴετε πύρηον ἐλόντες, 

Γ1οἱν χα] ἐμὼ τεμδὰ κυαλώπιδὸς Αμϕιπεέτης 

Κυμα ποτίκλυζι, χε,λαδοιὠ ὅτα οἵνοπαι Τοντον, 

Αντίο: . τα) [παρίῳ. 

Αντίογ) εἰς Θασου έλδε, χα] οἶχει 4 Ακλέα, γη. νήσου. 

Απολλοφωνὰ Αραθι 

ιΦλ μέγα χάρμα βετοις, βλακω, Δοκληπιέ πασυ᾽ 

ὋΩν θλεγοίς ετ]κ]εν ἐμῇ Φιλοτητ! μιγείσα 

Τμρθεοσα. Κορωνίς οι κθλναη η Επιδαόρω. 

| Αργεόοισ. 

έ αβοδλόνωσ, φίλ ἀθουγάταισι οτοῖσι, 

| κ. τὸν Φζλεολαμν ἕ χω, πεφυβιγμένοςἩ ησὸ, 

α κεφδλέωω πεφυλαξο. κδέρη δὲ ᾧ σώμα (θρώσει, 

. 
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Δργκίοισι χα] Μιλησίοισι, 
Αλλ΄ ὀτὸμ η θήλάα τον σιγα, χήσασα 
Ἐξελαση , κ κῶδὸς ον Αργείοισι ρηται, 
[τολλαξ Αργείων αμιφιδρυφέας ο θήσει. 
Ως ποτέ τίς ἐρέφ χο] ἐπ. έασομκλύων αλ αθφπων, 
Άφος όφις ποκέλικζος απωλετο δδυρλ δα οὈτίς, 

Αεισήµω βασιλἠ, 
Τους ποέποδλως άδὶ Θωμιον ἴθωμιύτα δή θφτως 
Στήσασι δεκαδων δίθμον δὲς πέντε  δίδωσι 
Σι χύδει πολέμου γα[α) Μεασφίδα, δι) 19). 
2άς γὸ ἐνάΙσ ἅτως ἀπατη δὲ σε σπσσδοδε ή 9γσιὴ, 
Ἡ τ ὀπίσω τίσις ές], χο) άθτου ὀξαπατωη». 
Εροῇ οωπη σ Θεώ». τη οἳ ὀλλοίσι ια, Φλων. 

Αεισδηήµω. 
Κυδὸς(οι πολέµοιο διδὸί θεός Ἀλὰ απαταισι 
ὅροιζε, μὴ Σπαρτης δδλιος λθγος έἼθρος αλέλθη 
Κρείαπων. ἤ }ὸ Αρήό χείνων Θήρεα τεύχη, 
Καιτε χορών σεῷαλωμκαι πικροις οἰκήτορας ἔἕι 
Ταᾗ δυο σεζυτυχίαις χρυσής Ἄθχου ὀξαναδειώτων. 
Ου ᾳῳβδοδεν Ἄ τέλος τοοῇ, ἐποψεται ἱέρον ην, 
Πεζά παραλλα Φύση τόξων ά θεῶν αφίκηται, 

Αεβοκαχω τα) Αθιδούη. 
Νικάυ (αι Φαμοισι 9τοἱ δὲ ὁδὺ[ο σευγρών. 

Α ρχασι. ἴ 
Εσι3 Μαμδλίη δε χείµερος, έθου τε κότες 

Αρχας, 



Αιριηίς δὲ ΜΙ] είς, 
ρα) οί! Γεπαίπα ηάΥοΙΗ υἱζγικ 

Εκρα]ογέ:, σσ’ σἱογίαπε {πεεν «{εβίμος γεμμογίβ, 
λάΗίας. γσίμαγμνε ἰμέλμο[ας ΤΗήΗ Τεάάος, 
ᾗε οἶέπα Φε αέταί ε[ίά ΓΠΙΟΥ [μγου υΐγος, 
ὡαμιο [ετρεπ» ΜΕΥ-ζοηΜοΙμί ῥεγήε βα[α ἀοημίρης. 

ΑιζεΠπο τες. 

Τηροάκρ εἶεα αἴαη. {ἰ εθονααὶ [ομύ ῥγηο 
Φα(μἐ[ίῤης ἀεοαάμήή ΠΗΗΠΟΥΟ δὲ φήπῳΜο ἄαι Ώὶς 
(μη ρἰοτία ῥοἰ1{ Γογαίη Δ4{ 6[[επίαην σοι. 

ΓηρίέοΥ ΟΙ «ἀπ μὲ 11Α. [γμ5 αμίεπ {6 ἀπεβοπίε, 
Εεροβεα υἰµίο ϱ[ί: πεῆκε ἀεωηα [ε[εἶ]εγή. 
Ες υιὶ [αή μπα ἵαῦεε. Ποχά αΜ{ΕΥΗ αἰῆᾖς αηΤό αἶνος. 

σος Ατιποάειπο. 
(ςἱογίαηη δὲ δε] ἀαι ἆεν» : [εὗ [γαμαίδηε 
(άμεπε δραγία ἀοΐο[α ΟῇοΥς ὑ]ηλίζα οί 
ΦΜΡΟΥΙΟΓ. εἴεηίηι Λ/{αγ, {[ἱοΥ/Η11 ἀβία αὖγιά 
ΕεεὐοίοΥΗήε εογοηά 4ΠάΥος ἐπεοίς βαδερίν, 
Μο. ο εὔσγοβίδη» οεμ{Ηἱ ασπηπΗ οΠΙΘΥΟΗΙΡΗΕ. 

Λο ῥΥἡ άνευ: ῥήεηι ῥηηο αἰρίαεῖ [αετα ἀῑεν 
Οµα1ῃ ση πα μήνα αἆ [41871 γεάἰετίηή. 

Ατίοιιαςμο Ατιάα|. 

[ιξζογίανα εβί Ίοη//γαΠΙ αᾗ Ρε υἱα απζη [άν 
Αισααίοιις. 

Ε[βαµτοηι λ{απαέα σεἰν-ἰη[ε[ία, υδ] ἔπεεε 

π- ιο Α πα ος κ. ος ὡς ασε ως Ἕπες ανους σπα τε ποτ στρ πτ πτάστετ--μεος τσι τι μα --. . ης ν μυ Ἔπατε πε τεβσς πε ασε σε ερ πηνε- 

ΥυνΕΤΕΧΠΑ. τς 

.. 

ώνι 

| 
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«445, 4 41ο [46 ο/η Π6Σ ΕοΡΠΟΥΗΙΠΕ υος4ΠΙΗΥ. 
ΕΠΙΗς ἴ6(ρο {μῥεο υαίεγο, σσ" [ο ΠΙήηο 
«Ατοάα []αίήη ἀεάμοεγε υγεια δ]εή, 
[η σμα πιο ο ααγμίη, ὃ σσσσυ 
ΗΠ1ς οΕΥΕε ἔνομηη [αεγήοἴσφμε. 4ωιθε[ααιο. 

Αιοβία Οοτἑπιῃ]ο, 
ΟΥησια ζμαάαγ 4601 Τη «εγ{/οΥ/η{ Ρομέο, 
ΓηζπαοΓἱάΗ [ήρτα, υδὶ «4ἱρβείος Γοαμγίε 
ΑΠΑΤΗ [οπτίῤηρ γεργοςα ωατερη(α. 

Ατοβία ογταεΠ{ιο δε Μγίεο- 
ο ΑεέΠΙμο. 

Κερίομς σσ' γδής Ἡπζοίσηη Ρορμίμηι ῥαδομίος, | 

Ἰ επί γοραμμγὶ Ββαδημα, 0473 ΤΕΥΥΑΥΗ αάεαιῶ, 
Ἰογήπασε, «0/1α{ϱ ΘΟΠΟΥΗ ΤΗ ΓΥΜΝΗ εἶφαι, 
(οριά νι βαδεαιή ορ, 4 μορπά {λα απίιαιξ, 

Α/πγραϊ]αεπίδης. . 
ἸΙμς ᾖογο μη (ἱροήει]ος ωραίας, | 
(μεση [ο] οᾗς ΒοποτΑΜε υΕ ΠΟΠ απαρ]έμ ΠιογίΑ- 

ία εχΙΙεΛΙΗ, | 
Ασῄᾖαϊς, λος. 

εσ. Ρεἱορῷ ἱποο]α ζσ.. 4 οὐαίάοεηιᾶ ο Ρ)μβό 
"επ γορα(μγὲ, ἠΜοηιοάο υτδε εαρίαιηγ. 
ο μηι τς : οὐ/εΥµαίε »ραγε ΦαΠία αῑς 4ο έδεῖ ἃ 
(αμίνη Ρίρεη μη [ενα Ὁγδεύή, 4η δΙῥήΣ, 
ὃς ΠάΤΊ4Με εερεγῷ Ῥβααη µμγίμμή οσα. 

Αιταίο 



| ΡΕΤΕΠπΑ. ; 
Αργά ,ὧφ ὦ δη πλρτεε 6η κληση κα λέοντα): 
θα σ᾿ ἐγὼ χέλομια] σείχάν . κά) άἼφρονι θυμῶ 
Αρχασ], ἀφοοεμβύοις χο ζφγν ἐςάσυ έραλνὸν, 
Οὺὑ πποέοδὸς χα) τέ]οοιοδδς χα] πενζφκἐλά-θος, 

Ἐνθευ τε δη τεμοξ τε θυήλοίς τ΄ Α ρΚΔίΦι τόχφ, 
Αργία Κοβιῳ, | 

Όρτυγη τὶς κάται ον εϱοΦδὲ) πόντω, | 
Θρδυαχίηρβαδυαλω,ἵν Αλφάς σόμαι Αλυ. ὅ, 
ἹΜισηρρΆμον 7η οἳ]ς οι πείης Αρερουσης, 

Αρχέὰ Συροικθεσιῳ χα] Μυσκέ- 
λῳ Αγαὼ. 

Κζωδοις χο) πόλεως οἰκήτοροι Χαν ἔλογ τες, η, 
ἩἨλδετ' ἐρησμ μοι φοίδον., Τίνα, γα/α) ἴκηαθσ, ; ο. 
Αλλ ἀγεδη φορα ζεαῦ αγαβα)}ν πότερόν χεν έλθιοθε, Ἱ 

Τλούτον ἐχφ κτεαλων, ῆ τερπγοζα τέω υγίφα. "1 
| Ασςυμαλὰ]άσσι, | 1) 
΄.Ὑσαΐος ἤρωων Κλεομήδης Απςυπαλαιάς' η]. 
Όνθυσία]ς τικαθ ὡς ηκέτή «θνητον ἐόυται, | 

Αγα/οίς, 

; Της ΠΠελοποςναξται καὶ Αγαᾖΐόος, ὁπώότε [πυθω απ 
Ἡλθητε πά,σομθμοι ὧσ χε πζ]ολίε 9ρον ἔλητε, | | 
Αλλ΄ ἀγεδη Φροίζεαδε ὦ Άθέχος πὸσον ἡμῶν ἔχαίσον | 
ασ εμοντων βύετα| πόλιν, ἠδὲ πέπωχεν, ο] 

9 / «/ ι / / ᾿ Οὗτω γἌρχεν έλθιτε Φα)α) πυργηρεωκωμέυ. 

 σσρα ο πο ο ως. δαν πα προς. αμ ΟΕ ΞΑΟΕ οω{λ 8 ο Β. σας 
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Α΄παλῳ το) μαγάλῳ. 

Θαβσι ωωβθλερω, ἔξὰς βασιληΐδα, ημέώ, 

Κα παιδων παιξς σύτων .. οόκέτί παιδτο. 

Αὐγουσα, 

Τῖαις Εβραιος κάλεταί µε ̓ οι: αθικάρεοσυ αλαοσω, 

Τ.ουδε δδμκον σοολλιπεν, χο οδών αὖλις ἱκέοθα. 

Λοιπον ἁπίι σιγῶ) νΟ. βωμμη αετερω). 

Βσα κχία; ησι. ο 

Αἰετς ο περησι αυ, τέζὰ Ἀ λέοντα 

Καρτερ»η ώμης ἕω πολλά)ν δι. ροθρριώατα λύσει, | 

Τ αὐταί γω 6 ̓Φεκζμὸε Κορρβτοι ) οἳ πτοι κδλέω | 

Πϕρέωίω οἶκάτε χα] ὀφρυδένται Κοθωρο. 

Βωζω. 

Βατ. ἕνα Φωνίὼ ᾖλθις' αἴα)ζ δὲσε Φοῖῖδος Απόλλων. 

Ες Λιθυέω πα μηλέθόφο οἰκιφηροε. | 

.ἁμιφὶ τὸν Βω Που. 

Ασςυ ώΛιύω μιλάω οἶδας ἆ ὦμμεινον, 

ΜΗ ἐλθων. ἐλλοντος ὦγὴμ ἀγαμα! (οφίάω σεζ. 

Γλαύκω. 

Γλαῦκ Ἐπικυδείδη, ὢ κδύ αυτίκα͵ χέρΦιον ὅτω, 

Όρκω 'κήσοη» ) χξήματα, ληΐθσαοθι]. 

Όμν υ ἐπεῖ ανατόςγε ) ) ἀὔορχρν αλά α)δρα. 

Αλλ ὄρου παίς 65 ν ν αἰώνημος, ασ] επι λλες 

Όυδε πὸδες αροῄπη ο6 δὲ μετερχετ, εἶσοχε πάσαν 

Συμμῥαρο ολέσν μεν 0) οἰκ9ύ ἁπόμτα, | 
ρ ο Αιδρὸς | 
ακν να» 



(σον ικανή. ας... Μήομήμ ως. 

Αμ ΥγΕΤΕἘΑ., 

Αιτα]ο πἹάσπο, 

Ῥοπο αἨίηιο 66 Ἰ αΗγΙςΦΥΠΕ, ΡοΕἱεΓῷ οποτε Τερίο, . 

Ει ᾖἱογμήῃ [11), [κά ΡΟΥΝΥΑ ΠΟΛ {Τε [ή]. ΜΗ 

αθιή]ο, 

Ῥμου Ε]εδγανο ἵμβεε πες, αῑ]ς θεα τὸ ΙΡΕΥΑΠ:, | 

Σας «άθην ΤΕΙΠΦ ΟΤΕ, 6. ἱῃ ΟΥΕΗΗ γείγο. .| 

Ἰα1 αδίτο (142 αὖ αγή Πο[(γή;. | 

Βαες[Πί]ααϊς. 

ά μι] ἵη ΡεΓγίΣ οπεἰρίε, ΡαΥΙΕΙ υ6Γο ΓεοΏοί! 

Κοαδη[ἔηηε, [4Η : ΠΠΗΙΕΟΥΗΊΦΗΕ 6η Μα ε[οίΎοι. 

Ε]κεἡί{ΗΥ θεπε εὔ[ιάεταῖε (:ουὐπιρή, ἆ οἶγεα ρηί- 

Ῥήγεπεη ῥαδίεαι, ὃν υεγΏίεο[απι (οτπεβό, (οὐ 
Βαττο, ηλ. 

Ῥαμ[ε ΡΤοΡεεΥ "υοςξ υΕΠΗ. ΤΕΧ αΏετο Ρῤαβ. 4ρο[ίο η] 

ἵη Π1ῤγαπη πΩΕΗΣ ομέμπα -πΗΥἱεεη! ῥαδιάίογεΠ. 
Βαιτὶ οοΠλΙΠΙΟ 15. 

| τρενη [.1γαηη ο μα -ΜΗΥΙΕΕΙ 0/1 110 1 εἶέηο 

Λ/ο ρτο/εό{ἡρ. Ῥτο[εέῆῖ ο] είγαδον [αριειιά τη”. 

(ἱαιςο. | | 

(ἶωμος Ερίο)αἰδε, 14 φΗΙάεη1 ΤΠΟΧ. υ]έμρ [ιο 

Ἰμγάπεητο υ{ΠέΟΓε, 65’ ΡεΩ/ΠΙΑΥ ΡΥάάΤΙ. ο] 

{ηγα, {απποτ: εηἰά μγαϊα -επο-[ΕΓμᾶΤΕ ΙαΠΕΙ ΥΠ, π 

«4εβογα β]2 ε[ξ [πε-πογπίπε, ει πέΠ; [ΗηΙ ΤΙάΗΑ. 

Λε Ρεᾶ ες: εεἶεΥ αΜΤΕΠΗ αἱ 16ΗΕ, ΜΟΗ/)ε ο” ΕΠΑ 

(ςογηέρίεης ρετάϊδεγή αι ἁλωρι ο/πέαπε. α 
΄ 4 “. 

2 

Δον 
Γι, ἳ 

Γι 

μλὰλ 9 ( , 

ά 
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{Ιγί υογο τεἰίςίο[ε-ἰμγαιὸ [11ηρε Ρο[ῖεα ζεαείου εἴε. 
Ώατάαπο. 

1η υγδε φµατη εὔάε[ὰ,αῑ]ς ομ[{ ἱπεοίγμρη ΓΟΡΕΥ 
αίμα, οὔ[ογμαπτία εοἷος, Γαογσφιε Εβογβφµε. | 

Λ]αση ἀμηι Ώρες επεγάάα ἰπ υε[ῖτα γεσίσηε [ΗεγΙΠΕ 

Ί)οπα ]ομ πυἱγσήπή, εοπἰμσή (πα ἠ[ία "υγὸς δὲ 
Ετίε ἐπεχρμσπαδιὴ ἵπ ΡεήΡεΙΜΗΙ ού» ἀἱοο. 

Ὠε]ο πία]ε, | 

Λάομεζο 65: ΙΓ εἶμπι, ἱπηπποδί[εηα [ἱςεί εχἰ[ἸοπίοΠΗ, 
Ὀἱορεηίς ραττῖ. | 

Γ ε(πεὲ [ἶήμο πρ απΊάΥ6, υδὶ [εμί αάο]ε[εεπεία 
[επεγῇ εἰε[ιάενατο εοηβασταγέε εἶνις απίπικ α[ίγο 
1γα11 ἔαφηο ση] έσα γήγεπη, πέφ με ἄμσείο 

Ργοβίῥεπάο. 46 επί εοπ(γαγία (ΜΗ Ταἱοπίῤης, 
57υ6Γο αἱ ΓΥάΦ[ίεαιΕ υεπογί,οΡΙἐμή] σε (ΜΥ οε[εγΙ(εΥ ἴ 
Αππογή, ὃς [οδγίμε [α δη» μγρε γοπαίτε ἱπαρειηπα. 

(στας[5. | 

Οπἰώ/ηφ; ώεΥο ἵῃ 11ργά Ρειμοί όση ΟΕΠΕΥΙΕ Ρο 

Τ εγγά ἀἰμιεά,ῃ Ρο[1εγΏ Εὲές αι, ἀῑεο, ῥαμιεῥίε, 
Ετσίπο. 

Εγρίπε (]γημοπὶ [41 Βγε[φοπία(α, 
δ)6γο"υεπΙ{ Ργοί ενα φΙάΤΕΠ», [ες εἰἰασ ΜΠΕ 

Τευποπί «υεΙ1/[ο ΠΟΙΜΙΗ1 ΡΤΕΠΘ Το αβιςεη]. 

ΕετΙοΠ]. 

Εε[ίοη, ΠΕΠ1Ο ἓέ Ώοποίαϊ κκ νε) 

αὐαα 



ΥΕΤΕΕΑ. 

Άνδρος δἳ ;θ δρχου ρεη, μετπιοῦυ αμείνων, 

Δαρδλρῳ, 

Εΐεπολιν ὸ κτίσητε, Οτοῖς σε ας ἁφλιτον αἱ] 

Θδαι : κ] Φυλαχά]ς π σεφ, λυσίαιοτε Γλοθδὶς τε. 

.Ἑύὐτ ο ΡΦΡΙ σεμνα) υκοιθ ὑμετέραν χὠσαν] 

Δάρα Διὸς Ὕδυρης ὀῥοχου σελω ; ἡ δὲ πόλις σοι 

Ἔςαι οὔπδρθητος τον ας] χο κατα πλύτα. 

ΔνλΦ νήσω. 

Κνήσωχα) Δήλου, ὠχίνητὸν ρε ένσαν, 
τοῦ ιολύους πα τοι. 

Ληξὰ παις σος Ερωτας, τὴν κουφη εότητ! 

ζυωριδος ᾿μερδεντὴ ΤΟΦλΩΡΗ Φρένα οἴσρῳ. 

ομάοὃ οἶδυ ρηῦνον ἀμειδέα, ως Ὀπατενάν. 

ζωλυων. ας λσσιις λὸ ολαλτία σοίσι λογεσμοῖς. 

Ἡνδεεφ Ἀσυχίέω ἔλθῃς ληθέω (λος 11 

Φιλζων, χα | νήν]ας αἱ α]θαέ 5 καζαπαιύσετα] ὀρμ. 

Ἑλλησι, 

Ο: δέ κε ἐς Λιθύζω πολυήρατο) ὕσερον έλθη 

Τας αἰαδαφομδῥας : μέζα οἱ οἱ πόχα, Φαμὰ ωλή Ίσει), 

Ἐρήῳ. 

Ερνε Κλυμβνοιο παὶ Πρεσθωνάδωο, 

ον Ἄλλες λμείω δισ ρἈνος, ὃλλ ἔη καὶ νιῶ 

]ςυσοη! ηβοντὶ γέζιω ποτίθδηε χθρώνέω. 

Πετίωνι, 

ετων, ᾧ τίς σε τὰ πολυτίτου έουτα 

τας Εβρος ΣΟΥ ώμο ρών ση αν, 
4 
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ον κ. παζλ. 2 ολο ίΈλλον' ον δὲ πεσείται 

Ανδρασι μοωάρχοίσι, δικα/ωσει ὃ Κοθιβο). 

Θασιοις. 

η] Εις πα νέω Φυγάδας Κα ταγων Δήμήζαν ἀμήσεις. 

ο]. ἕρις ἀὖοις. 
η] / 9 9/ » / ο ε / 

Θφωῤμέω ί ἀμ)ησον αφηκευτε τ΄ μέγὸρ υμέω». 

Θἐμισοκλὰ. 
Μη μαι Γτερσηος σκύλων πὐξικαλλέα, χὸσμιοῦ 

νῳ ἐ[κα{αθη. ο οἶχον δὶ Ὁποπεμπε σχισα. 

Θεαπιλοίς, | 

Λάζκζα τέ μαι σκιδεί( µέλἀ, καὶ Αλήσιοι ὅδας, 

Κα, οί ν Σχεδωώσν μέλετον δεεπτθτε κούρο. | 

Ενδα, μθχη πολυδακρις ἐκ χεται σοσὲ τ]ραυτίω 

Φόκοσετα! ακθερπω, Ἂρν κούΘΧΟΥ ἀγλφον η δίω 

Διωβλέες ολέσωσ’, ὅτὸμ αἸσιμιον ἡμῶν ἐπελθη. 
Τοζωκι θ ἐσι Κερηασος δώσιμος, ὀλλοτε ο, Ψχέ. 

ὢμσς. | 

Α ἰγείδη Όησευ Τ1)9ηήὸς ἔκλονε κούρης, 

.) ΓΠολλα[ο ται πολίξασι πατὴρ ἐλλὸς έ[ κα τέθηλε 

ᾖ Τέμαία καὶ Κλωσῆραεν ο» ὑμετέρῳ π]ολιένθρῳ, 

απ Αλλά σὺ μητι λέω ππεπογημῤος ἐΥδδΟΙ 9υμιὸν 
Βελόυφ' ἀσχθς ὴὸ ο 4 οἱ [δμασι ποντοπορθ”ση, 

Καρίσι, | 

ὀζείρωνοό Φίλε τέκλου ἀγακλυτοῖο Κάῤισει . 
| Ἱπηλιον 



ΝΕΤΕΚΑ. 2: 

]αδιία υ1εγο [εγῖ, ῥατ]εῖ ΑΗ160Η μπα ῥεγηἰοῖο- 

ολοι 1η ἱᾷ ΙΕ 

ἶῃ υίγος ΠΙοΠαγεβ6. ἱμζἱεαβίταε (οπή). 
Τ]α/ς. 

{η Ρα: οχμ]οι γε μεεης, (ΕΥΕΥΕΠΙ 11 6ἱ65. 

Π{άει. 

Τβεαρεποῦη οὐ ἡἐμίομ] (γα Η1 ἀἰππί[[ής ΠΙά ΓΗ 

ΤΠεπιι[ιος]. (νο ὔμηη. 

Λ]εγιβὶ Ρεγ[οἱ [ροβογμηι ΡεηΡΗΙεΤΗ ΤΗ ο/ΜΑΓΗΥΗ 

{η τεπαβίμηη ροήα»: (ο ηΗ11 [ε Ζη111ε οΙβίτηε. 

Τ]Πε[αιις, 

1ου όίνα πρ! υπηδγο[α ΟΗΥΑ- ΓΗ, ὅτι 4ἱεια [οἱή, 

Εεγηίρί δεεία[ί ομγ- [πε μέμο[α ῥμεῖ]α. 

Πο ῥµσΊα ἰάεβΥ}ΥΛΟ[ά οδογί{ΜΥ. Πε Με 0η” []α) 

Λ4{οπογαδίε ῥοηίηἤ, απτεᾷ ῥηε]]ά ῥγα/[]αητξ αἰαῖε 

ΓΓογ6ς ῥετάἰάεγήΙ, 0 άπάο Γαια[ν εἶΐος «ο εηεγ/1. 

Τήευετο ενἰε (ετε[]η: εχρμσηαΡι[β,αἴναν μΙΕη0. 

ΤΠείεο. 

.Σσίάα ῥε[ον ΡΙΠβείάεπαιερµεἶ]α, 

Λ{ΙΗ υγδίδῃ ΡαΛΕΥ ΕΝΑ εοη[ΗΕΜΗ 

Εἰπες σ' [απιίπα ὕπ υ6[1Υο ορρίᾶο. 

ειµ Ρυμἀεπεῖά υα]άε εκετε{αἴ» ΥΠΙΥΑ πα, 

(ο[Ηἱ(α.ν{εΥ επίγα {η {μ ζ1]}. Ρε) ιάτε-ἱἐἰαδετ. 

ΟαΠῇο, | 

ροπή, ἀῑ]αίτε μὴ! Ρεγεσ[ερνή (αγήβο 
ὁ Ἡῇ 

πω κατω μα ο ο να ο ας νε ΄ 9 η ' | ι 
ή 
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Ρεἶίοη ΡΥΙΜΑ-γεἶπη με, ἐπ Ἐμῥαε υογβίζΈΗ1υοι:. 
ΗΠἱε[εΥά1Α ΤεΡΙΟΠΟΠΗ εοΛἆςγε Εδὶ {η [ή οᾖ. | 
Φα ἀίο, πες απερ[ίμ ομηδίανα. | 

Ολα ἰς, 
Λομ ῥγία υγ ἀεοειίς εμηγίήΣ εαβΙα»Η, 
Οµα1 Τ1ΑΗΤΙ τεπηβίμγη οἶσηοα «4ιρῥίηιιος 
Εἰμέ]με αἶἶμαι, Τε[οπαη» ἵπ ΠΙσΥΗ Υ1άΥΘ. 

Οπιςά]ς, 
161 85 ΓΥΥἱός πο, Πες [ος11, | 
Ίβο πάπια με [αιμ/[[ει ἱπ[ωίαγη, [πυοἰμή[η. 

ως ΟχειοαΠρς, 
Ρῇκβ! ἕν Τατεπη ἐπεοία, 1) μ]ήβηὴ, 
ΡΗβίζαἨι ἔμβεο ῥεη/εεγε Ρμαβί ἵνα (ίοηεη» 
ῥασγάΐος, 4Μο (Υείά}Ι οοβαδἰ(ειήᾳ, | 
Όρες ποη Ρατγής ἰεσίδηρ σσ’ ἴομειη υοηοίάπίο. 

Ονα {ο [,γάοταπῃ τερ!. 
{Λ]ομί αμξ Ρο αγες ΠΗΜΕΥΜ, 7" Ο/Υ λατ, 
ἔε [µγάΜ11 ἱπιε[]έσο, ε5' ποη Ιοεηίείη αμά[ο. 
Οογ 'η1β] αἡ Ργα αγά τυοπί: Τογν φ μα τε ]μαῖ- 
(οἶ]α ἵπ αβεπο μα ἀσηίπὴς οαγπέῥη». (18 
(αν φάερα [μή /Ἴγαίμήι ε[ῖ, ος υεγο [ρεηατ. 

ΕΙάεπι. | 
Οα[ρ ΕΙαίγη εγαη/Εὲ, ΠΙάσΊΜΗΣ γοσπή οἡ[οίμεε. 

Εἰάεπι. 
ων 4 εαμη (επαί- [νο γεχ λεν [μογί, 

1 μς 



ΥΕΤΕΚΑ. 
Τεηλιον ὀκιθλλιπών, Βυοοία, ἄχρον ἵχεαθτι]. 

Ἐνθ ἱερου λεν κ τν σοἱ Οέστρωτὸν 69». 
Αλλ θε, µηκέτι μέλλε, 

Κ/βρα[ο:ς. | 

Ὃυ αρὺ της πὸλέως ἐβῥίψατε πυροθν ἑλόντεν, 

Πού χεν ἐμώῶ 0 τερθ νὰ κυανωππιδὸς Αμφιείτη 

Κὐμαποτκλύζοι, κελριδοιῶ ὄηᾳ οἴΐίοπα, πουτον, 
Κμδίοις. 

ο, μ πυρλουτε μη] ὀρύασετε, 

Ζά:92ὸ Ελ ρθηκε νήσου : ες ἐδλετο. 

Κρησι. 

Φαιοοῦ κὃὶ ) Τάραρ ναέται,Δίν πε πολύρρη, 

ΓΠυθα]ον κέλομαῇ τελέφν Φοίδοιο καθαρμῶν 

Ἐύαγέοιίζα, ὅπως Κρητέω κατομαιετάητε, 

Όλίον μη πα τΤέοΙσιγόµδις χα] Ζζιωα, σέθουτες. 

- Κθοίσῳ ος Λυδών βασιλά. 

Οἶδα ο) ἐγὼ )ἠάμμητ' ἐριθμόν, χ) ὀμέλα 9ου λθίαση, 

Κα κωφά σοῖημιρ) χα) ὁ «Φωνθὂντορα ακούω, 

Οδμῦµ ἐε Φρένας ολλε χρατερὴ οἷα χέλώγη 
Ενομόρην ο ον αλκῷ αμ. πρνείοισ κρόεοσῳ. 

Ἡ χαλκὸς μυ ὁ ὑπεσρωται : γαλκθν ο) ὄτπες-αι. 

τα) αωπι) 9 
Ἐροισος Αλιω θθείρας | ο αλος οὀρχέιν καζαλύση. ἁ ἵ 

τα) αυτα) 

Αλλόκότὰρἡμίοορ βαλά) Μάλια όσα 

ο ως μας 

. 
[ 

η. 
ασρορε- ο δα 
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Κωτότε Λυδὲ ποδοθρέ ἐπολυνηφιδο, παρ Ἔρμω 

φόΟγΑν᾿ μηδεμδνφ, ωφλ ; αἱδάοθαι κακο ἐ{). 
σαι) Κρρίσ. 

Λυδὲτλρος, πολλαῖν βασιλὸ ; μέγα νηπιε Κερί, 

Μη Ωλά πολυθ-κτοι ἴζω αγ δωικκτ' ακούθν 

Ταιδὸς Φ)ωᾖομδυν. τοδε σα πολὺ λωίον ἀμφὶς 

Ἔμμειαι αὔδησει ολ» ο) ἡματί «ωΕ τον αλολίοῷ, 

Κυνόλφ. 

Ολέιε ὅσα αὖβ ὃς ἐμκὸν δὸ ὃμω ἐοχα(αθαμἀ, 

Κύνωλον Ηετίδης, βασιλάς κλἀνοῖο Κοββου, 

Αὐτὸς , χ] παά]δεο᾽ πα/δωνγε μδυ οὐιεἠ πα]δες. 

Δακεδα[μωίοιρ. 

Αραδίω µ αιτεῖς; μέγα ω αγτεῖς ό πι δωσω. 

Γολλοι ο ΑρΚΑΖΗ! βδλανηφάορι αδρες ε έαση, 

Οἵ σ Ὁποκωλύσοισυ.ἐγὼ δὲ σι στι μεγα]ρω. 

Δώσωτοι /Τεγέλω ποοσικροζον ὁ ΟΡ. ήσααθαῃ, 

Καὶ καλο) πεδίου θούῳ α[9μέρήσααθαι- 

ο αὖσις, 

Ἑςσ] τίς ̓ Αρκαδίην Τενεη λάῷς ορ αρ 

Ενθ αλέμοι πείοισι δύο κραντερης ώ ̓αλάγκνς, 

ἔζαὶ τύπος αὐτίτυπος, χα) πηα ὅτι πήµατὶ κάτα], 

Ενθ Αγαμεμοίδάυ ατεχἠ Φισῖζοος αἳ αα. 

Το σὺ χοµιουα(ῶρος. Τ ἐγέης ἔλιτάρροδο έν 

Λακεδα/μοίων 



ΥΕΤΕΚΑ. 27 
Τηπε] 4ο 1ο ήρευ γηΗ]ς- ααἷομἶμ-αδηπαπίεηι 

4 ΕΠοΤΠήμΗ 

Έμσο: Ίεήήε 143ε, έΜε νΕΓΕΤΕ ΊσήαΜη» έ[ε. 

| Εἰδεπι Οτα/ο. 

1άεσοπμς, ΥΙΜΙΙΟΤΗΑ ΤΕΝ, υα[άε βίο (γα[ε, 

Λο ες πα ΜΗΥΗ. ορταϊᾷ υουεπα η αάϊλης αμ αίγε 

ΕΕ] οσμή. βος δὲ [το ΠΛεἰίης ργοςηί 
Ε[ε. ο ΜΕΙΗΥ επί {η αῑς ΡΥΙΠΗΗΥΗ {η[ε[ίςο. 

ΟΥρ/εἱο. 

εις {λε υγ φιεί ἴ1 ΠΠΕΚΥΗ ο ΥΙΗ7Η ΠΟΥ ΕάΙΙΗΗ, 
ΟΡ/15 Εειίάες, γεχ οδἰοβγῖς (; ογ (η ί, 

1ρ[ε, στ’ [ή]: βΙΙοΥΗ 71 4Μ{ΕΥΗ Ἴοπ απηρΙη μή]. 
Γ αοεάσιηοπ!!ς. 

γοπαίᾳ Η1θΥος {ιά ση 1 γοσά»: 10 ΕἰΡὶ ἆαδο. 

Λ{μΙΗ η «γοπαϊα ϱἰάΠάΙΜογ ΙΓ [πε 

Ομ1}ε άγεεΡΒΣ.0Ρο νΕγο ηῥιβαμάφμίο ιά μία ρα. 

1}αὖο δὲ 1 εσέαη Ρεαἰρηρ-γε[οπᾶίεη ααπάα γα, 

ΕεΡΗΙεΡΥΗΣΗ ϱΙΗΡΗΥΗ [6βαπο ἰηιοεπάμγη. 
ΠΗάεπι. 

Σῇ 0 ήάατι “Αγωάίς Τεσεα Ρίαπο ἵη ἄργο, 

Πές υοπεί [ΡίγάΜΕ ἆμο υεβεπιεπΏΙ α Πεεεβιταϊ 6, 

Εερετ[ου γερεγει[]ογ,ὃ' ποχα [4ργα ποχά ἰαεεῖ: 

Πές ση ποπάεἴα οἷθιήηεί τυἱΓαἨη- απ εἰ]. 

Εἶος τν {4βΙΑΙο, 1 εδεις ΠΠΟΧ. υἰς1οἵ (Γή. 

3 οσο ο πα Ἱλν μονο κ.ο.κ μορρς ας ατάκες «ῥωσλο-ασΏμαις 
ας Ὕληκι μι - ΓΡΑΥ οί τα ρος μρ μ 

« ο λος, οκ 

ο Ὃὂ' μα 



38 ΟΚΑΟΝνΙΑ. 
Τ,αεεζαΠιοπίοτί]Ώα τερῖοης ΟΠατί]αο 

ὃς Αιοβί]πο.. 
ὦ7 4οφμ/1α [0ΥΕἱς ΡάΤΙΟΥΗ «4ρο[μηὲ 
«εάιαα (γρ εγΙΛΗ, ΜΗ [ο 1ο [έιρε ϱΥ{: ρε. 

Γαοεεάσπιοη]]ς, 
{/οῦῷ υεγο ο 6ραγιά βαδίίαίογος [αμο[ᾳ, 
«4μΙ παρά υγ: εἶαγά α υἰγίς Βεγ[ιάς | 
ΕΤΗ, α μέ ᾖος ομά 611 10, αν {ΓΟΥΕΗ ὸς ΩΙ ΟΑ 
{.κσεθίτερξεχΗπέβη ασε ΛοΜής οἵα. ( σεπεγό 
ὀν)οη οπ γα Γ4ΗΥΟΥΜΗΊ ΥΕ[ΒΕΓΥΟΡΙΥ Π6ΦΗΕ [ΕοΛΗΥΗ 
Εκ άάκογ[ο. ]ομής επἰγη βαῤοι υ1γος. πε {ρω αἷο 
Πηρίρίημνϐ. βτμεᾷ βογῇ αἰτεγ οηΗΙΠο ἀἰ]απίαγί. 

Π{άεπῃ, 
λ]οιο βΗση [οὐ ορ Γγαζἶαγο ΑΗ ΡραΡ.µαβι, 
δεα [ημάς {66 ορεΙη μή ῥγκάα Δ. ε[[οπίάα ΡοβΗῇ”. 
{14611 υργο αγ ῥης εάβίΕΓΗΥ, ΦΗἱβηρ εαρια 8. 

Γαοάϊςα Απτῖος Πἰ νχοτ]. 
«4Πτίσςῥο γεσὶ βας αἱ πάίμΥ Ρῤαλῳ «4ροίΐο: 
(6 οη4ε οβρία μη! (ο[εβγς, «υὴ/ ο | 
{1ρίγεγ σΗΠέοαΠς., μι][]ο ῥείοοπηηποᾶο Ν{εγεμγίο, 

Εγειτσο. 
{7 ομὴ ο [οσο ηραηι αἲἰ ΡΙΜΕΝΟΝΗ «ἱεη1, 
ομί εαγη», ἕν ο δις οαίο[ῖος ἆοήλος ἰποο]εήλς. 
«41βέρο αἨ εε ἆθ]ι (ἱζα να, αἩ «υςΓὸ βομαίπογῃ. 
“«Παπιοη ΠΙΗ/Μρ πιαού ἀεᾷ τε εκ[(ᾖήπποο [.γοωνςα. 

1 1 



ΡΕ ΣΡΑ τ. 
Λακεδα/μοίωνβασιλό”σι Χαυριλαφῷ 

{αἱ Αρχιλάῳ. 
Είκεν ἑππκκτήτου µοίρης Άθέχος Απολλωνι 

Ἡμισυ δα σωνται, πολυ λωὶον έοσετα| ἀώθις, 

λανρδαήμο) ἴοις, 

μυ σὶ ὠ ὁ Σπαρτην οἶκήτορεν ὀ ρυχόόσιο, 

Π μέγα άσυ' ἐθικωδὲς - σ΄ αλδράσι ΓΠερσείδησι 
Περλετα!΄ ᾖ ὁ η οέχι, αφ ̓Ἠεακλέος δὲ Ἀυέβλι 

Γποβρσει βασιλΏα ΦΟ1μἆμον Λακεδα]μωνοῦ ὅεο6, 

Οὐ29 αἲν «ούρων αήσε κὓνος σον λεόντων 

Ἀντίθίωυ, Ζἆωὸογὸ ἐχὰ μ) ' σσοὲ ἐφημὲ 

Σχησιοθαι : Ὥρὶν τ νο) ἔτερον Αλ], πθώτα δευσητοα, 

ώ ί6υ 

Ούσι μάχης μονο έρη ν ἐφέπεν λεει ἐΦοῖδας αἴων, 

Αλλ ἁπατη . ἐχἠ λεία Νλέοσνίδα, Άσιος. 

Τως δ] αυτα]ς τέχναμη ὀῥώσετα! , ἄιο ορ ὑπηρξο, 
Λαοδίκη ο Ανήοχου γωωαρά. 

ΑνΠοχω βασιλη! ζἄδε γε α : Φοίδον Απλλώυ 

Κσίῴμόμαι ήν ἀγακλεές, ως Οχέλά-σε 

Ζ4. ὑνμβρεμέτης, πέμνα,ἐ η Ερμάω, 

Δορύρῳ 

Ηκός ὦ ὁ Λυκόργε ἐμὸν ποτὶ πίοια, 'Ἴόη 

Ζω Φίλο, χα] πασιν ολύμπια λώματ' ὄχοεσε, 

Δίζωη η σε δεν μαγτευσομα! πε και ;δρα. 
32/ 

Αλ επί χι | κάλο ὃν έλπομ! ὠ ὁ Λυκόεργε, 

πιο στα τα στ θε ορ ρώνςς θεα 

ι 
] 
μή 
ι 



19 ΟπΑΟΥΙΑ 
κεις ἆνομάω δι ζηκηνος. αυταρ έγω τοι 

Δωσω, 

Εέσιν οδοί δύο πλόσον απ΄ Ῥλλήλων ’ ἄπεχουσαῃ 

Ἡ δν ἐλά-Αερίας εἰς τίμιον οἶχον ἄλουσα, 

:Ἡ οἱ λατ δουλείας Φά.)κτὸν δόμον η μεείοισι 

Κω τίω μῶν Ἅ]ον τ αἰδροσεέωχε, ἱερησ ϐ ο ἀμωνοίας 

ΕἜσι αρα, ὼ δή λασ!ς ηγάοὃε χέλά ον’ 

τω: Δ α]α συ νης έβλδὸς χα | αὐδλχιδὶ ὸς ώτής 

Εἰναφιχαδουσι, . 

Εως αἲ μαρτείαισινὸ ασοα εσεις τε χα) όρχοις, 

Κα οἷχας λλήλοισι χα) Ἀλλοδωποίσι δίδωτε, 

Αγιάς καὶ )καδαρώ. αφεσουλμέας Ἠμόύταν, 

Τιωδαθίδας ο ἐποπιόρνδμο, Μενέλοιόν τεχα] | ὀύλους 
ροή ἤρωας, οἳ ον Λακεδα/μον! σι" 

τω (οι χ μμ αΕιφείδωτ' φὐρύοπα Ζάς. 

Λυσανδρα. 

Οπλίτέωκελαδοντα Φυλάζααθα/ σεκελάω. 

Γηςτε δρώκοθ. ον δὸλιον καπὸπιοῦεν ἰόνται, 

6 ρά-σι, 

Όλδιοι, οἳ κείνδιω πολη α)έρέο οἰκήσοιση, 

Ακτής Θρήκίης ὑ όν παρ ἄκρον τν μα ποντου, 
Ενθ μού : έλαφος τε ομόν βόσκοεσε τε τον αυτου, 

Στέλλοιω σὶ ὡς ὤχισα χο] ὃν Φρένα πλύτα λαβοντα. 

ιο οι, ῇ 

Ύμός δὶ ὠ ο Με)δρ{ὅ ατεέ ταίτοι, ὅτε τέταρτοι. 

Μεοσνίοις. 



ΥΕΤΕΠΑ, 1 
οπή ἱέσει-Ῥοπας φΜ4ΥΕΗ.. [εί εσο ΤΙ | 

.. 1αδο. 3 

μι υἷα ἆμερἰμγίσιμτα α [ε ΥΗΜΙΜο ο{[αητος: 
Γ]ε φηἱάίοῦ ἠδεγιαξὺ αἲ ϱΥ/1ά1ε]ῃ ἀογιὴή ἆμεξς, 
Γ]]ά"υεγο αα [εγμ(Μεῦ ησἰπάἆ ἀοιή (επιρογατής. 
Έεῤας φμάεηι ο [οΥήμμάϊπε[αογα) οοποογάά 
1ἱορειγάπμ γε, 11: ορμή βγαίτε [οίλαηη: 

«4 ἠ]]άγα "νεγο ΡεΥ οὔἱο[άγι γιά ὃν Ιπιδε[[ε ἁαιπη 
Ρε μοπμῇ. 

ΟποΜ[ῷμο οἵαομῖς νονρ/]πημέ σ7' ἱμγαπιοπία, 
ΓΕ Ιμγα υοδίς Πο 6: εχιταπεξ ἀεάεγήρ, 
δαπό{ε σ5' ΡΗΤε παἴΗ-ΠΙαϊογεν ῥοπογάπίος, 

' Ἰ2πάαγἰάώ με «υεπεγαηίες, Λ{επείκηνι σ5' αἷῑος 
ηηιογεα ος βεγοα», φ 11 Τη ]ιςδά/ιοηο αἷα {1Πἱ, 

δὲς ἀειή νοδή Ρερετεεγίε ἰαἱεγρτοξβίοῖεης [μρίτον. 
Γγίαπάτο. 

ΕΙορ[έτεη γε[οπαΜεήΣ οάµέΤε (ο ἶμῥεο, 

Τείγαφιε ἄγαεοπεηι [ήμ7η ἀο[ο[α1η ῥοπε [εγιεηξ. 
Μεσατοπῄθυς. 

Γε[]οξς, σὲ ἠ]]αή υΥδεηι τυἱγί ῥαδΙΙάΛΗ, 

1. μιονίς Ἰ ῥγαο) ῥΗ γι αἱ οΧΙΥΕΠΙΗΗΗ ο[14 οι, 

}ΡΙρί{εεν εΕΓΜΗΣηηε βα[οιαβα[αιπή ει ευη. 

ΛΜ άνιέ φμᾶ εεἰεγγίιε 5 ΠπέηΤε οπηηία Ρεγαβε. 
| 14 άεια, 

ἕγου υετο ο Α{εραγεπ[ες περ ήε Γεγ{ήνπεηε ήάΓΕ:. 

ι ο Ν, 

νὰ. «ελα. ο νο πα ο μμ σι νο ο - ο ο κα πα ο απ πολ. μάς «πλ σι ΡΙΡΕΤΙΣ ὰ 
ων ο πει ιο “πω “σα ος κ κανα ρω 

μυ. 
4 

[ο 
3 



33 ΟπΑΟΥΙΑ 
ΜεΠεπῖϊς, 

μαμάΐέμ βήγομο ῥίῥονίε νεος οι ίβιά ἄιᾶν 
Νο υἶέγα 4ε[[οπεη /6ΥΜο,ΡΤοΡε ο{ξ επγῃ οχἰ(ή, 

Πι(ςά επ]. | | 

ᾗ Ἴχρηπενι ἐηλάέζαηι ἱπ[εγὴ ἀκγποπίδη», 
δοἵιε[εξίαμι {ργτάμη α [η ΙζΗΐπο, 
δασγμεαῖε πο δΗΥΠή {η οφαάϊρῃς, 
δὲ υέγο λα ἑἰαία }ὴεγί!, σ5' 4δ αἰϊεπο, Ες 
ὁάσταγαείτε, ἀαηίςυ 1]]α1πα πεοί {ἱδεμίοΥ. 

| Ιάεία αΠτες, 
7 Ἠησύπενα .ΕΡΥΗάΑ [ογ υοξα!, Ω αμ! [ ἀελενὴ 
1 αππιοπίη» ἴηγεγπίς, εεἰάνα [ΕΥ α Μεγ ού]. 

| Μειλγπιπεείς. 
δεᾷ ὅσ' {ειῶγηηπος ἠποούδς πημ]το ιε]έμο τίς, 
Ρ/ῥαἱθπ ή εοἶεπιί δη ΓΙΟΜΥ{ 64ΡΗΗ. 

Μ]ε[ς, 

ΕΕ ΡΗΗΟ οέγιο Λ{1]ε(ε Ηιαἰογή {1 εὐίηαΙΙΧ ὀρεῖίέι 
{ΜΗ οσα 5 ἐβίεπαϊάα ΠΙΜΠΤά Λες. 
Τ μα αμέεἩ υχόγες ΠΙΜΙΗὴε Ρε οέ ἱαμαύηῃ εου]α[ή. 
Τερίϊ αε πο[ἔγ] σεηπε]]έ αἰή εηγάΤ1 ῥαδεδε 

το Π[άεπι. 
λαο {Π1ἱειο σε ἰγἱροάε ΡβαΡΗη! [μ{εγγοβαδ. 
μὲ [αρίεεία οἵσα ῥγίήηη, ε{ἒ, ῥμίς ιγἱροᾷε αἀηέεοι 

κ Μπε(ατεβίἆα Εὐππρίαϊς ραιτῖ, 
Ες δέρ μεν Λάπε[ατεβίδη, επ! ο/ηαεν 
πα. τν ο. κ ΩΠοππύμέό 



ΥΕΤΕΠΑ: 

ΜΜ βοση)ίοις, 
ὃ ης σν δαν. 
Ὡς πε ράλον ιγησι Λνεδης ἑλικάβρο ΟΥ ὥδωρ, 5. 
Ουκ ἔτι Μεσήνέωῤύομα!. 9/εὀ ἴδθευ γὸ ὄλε,θρος 6, πῃ 

ὃν αύθις, | 
Κνρω ὦ αἲγθαλΤΟΥ ερτέθοισι δι) οσι, | | | 
Κληρω Άοιχούσαν, Αἰπυτ]δων αφ αἶκκα ζς, | 

ΘΟυηπόλότε νοκτέρριον ο) σφαγα]». | 

Ἡν δὲ σφαγῃ τε, χα] παρ λλοία, τοτε 

ΌΏνυφν, ὁ διδὸνζαις ἐς σφα) ζω ἐκοισιως. 

θλως. | 

Γ αρ ὃς τγου Αἰπυήδα Ἀληθας καλὸ, {) τίνα δδίν 6 μή 

τα νερτεθέοις, χα] χεν (Φσειας Ιθωμάω. | 
Μνβυµρηταις. η 

Άλλα κα Μηθύμνης νά έταις πολύ λωίον έσ-αι. | ἡ 
Φδλέιωον αδσι Διογύσοιο καρόκωο”. } 

| Νμλησίοις, 

Κα τοτε δη ΝΛίλητε κακών λλες ἐρ) ὧν, 

[ζολλοιστ ὁ δοπγόν τε χα] αγλοια νο 3 μηση' 

Σα] ὔί δλ. Λο χο πολλοίσι πὸδους οισι κομύται. 
ἵΝΗΕ δί ἠμετερού Διδύμοις δλλοίσι αελησει. 

ιο ώδθιν. | 
Έκανε Μιλήτου τοποδος περι φοιδουε έρωτας, | | 

Τίς ( (εφ φίη πο ῤτων ὤθφτος, πουου τοἰποδὶ αυδω. | 

ΝΛι ναρχίδη τα) Εὐειπίδοις πατεί. 

Εσ-αι {οἱ κοῦρος, Μγη (Ερχίδη  ὄν τί πολύ τες 
) 6 
] 

στα αμ ο εΕος ρωώὰ- κο Ἕοίρῳ, ὁ ο μμῥην κ 3 



14 ΟΝΑΟΥΤΑ 
Αιόῦτοι Πσοισι , χα) ἐς κλά ό ἐλον ὀρούσεί, 

Κα σεφέων ἱεραν γλ: υχέρ. ὼ χάθαν αμφίοδλήται, 

Μεσχέλὰ ω. 

Μυσκῄς βεαχκώωτε πα ρα σελω δν ο ο κα] τωνῃ 

Κλασµατα ο. ορ)ον δὲ 9 τή δω τίςἐπαμἀ, 

Νεαμίσχωῳ Ἀποδραύτι, ές Δήιφοιά. 

Αιδοι Φίλω Ὀγησχοντ πα ρω, πελφς Οέκ δονφ' 

Οὐσεθτμας-ό-ω, «κάλλευς ἐζρινηδ. 

σα οι τα) ἑτέρ ω. 

Εκτείνας τὸν ἐτα]ρον αμκίυων, α. σ ἐμίανον | 

Αμα, πελὰρ δὲ χέρας καθσιρωτερυςἡ ή παρος ον 

Νικαόσα. 

Πυθώνος οἳ οἵχ ἔσι αλα ῥράσοιι λάλθν ομφέω, 

Ηδη γὸ οδλιλοισν ἀμσοβωθήσα Ἄθδνοιση, 

Βέθληται κλλίδας ἄ μαήίθοποιο σιωπής, 

Ρέξατεσὶ ὧς ἔλος ὄε] κοφόοπα θύκκάτα Φοίσῳ, 

Ομή ω. 
Ολίαιεχα | δες δεε/ ιο) έφι δὲ ἐπ. ἀμφοτερρισι 

[Πα τδίδα, δὶ ὅιαι μήτολς δὲ τοι : ώ πα πεις ὅσα. 

Μύωος δί πο γής, ὅτε ομαδὸν νὥτε οὐπὸ τηλοῦ, 

Εν (η οί ο] τελά. τήσαι βιότοιο, 

Εὐτ' αἲ Ὠὐπὸ γλὠοσης γγῷς πα]δων ο ξιωύετο” 

Ἀ. πολλοίσι Ἄθοιό εἰρηρθρου. 

Ολιε, χαὶ διζΦευµον, ἔφις δὲ ἐπ᾽ ἁμϕοτέροίσε, 

Πατοίδοο 

- 



νοΕτεα, ης 

Σοημήπος βοβογαδαπε, ϱσ" αἲὶ σ]ογ]ά ῥοπᾶ Γ2ΥεΙΗη, 
ΕΕ εΟΥΟΠάΥΗΥΗ {αεγαγ ἁμίοί ογαέα οἰγομηλάαδίεμΥ. 

Μγςε]]ο. 

Λ//αε ὀγεμή- ἐεήσο πάν α ἐς αἶίοια ἱηφαίγεπς, 
Γγασηιέία υεπανή:γεύ[ή αἲ 4 αεάη (ηἱ άμάαίο. 

ΓαπεηΏί Ώε]ρᾗος ΕασίεΏτί. 
7/Ἴγο ἁηΙοῦ ΠΛογΙ 211 εἩ ααε[]ευ Ρε, [ες νγεβας: 
{Νο {6 γείῥο[ο -41610Υ, ΡευΡΜ/εῴγο εχ{ιο ς ΓΕ7ηΡίο. 

Εἰ α]τογ]. 

Οµαἱά [οάα [ων {ΗεςΜΥΥΕΠάο, ΠΟΠ 1 Ρο] 
αμ σμή, ἐς Μ Ἠπαπέρηρ ΡΗγίογίῥ.ηηά αηιε [, 

ίσα ]ς, 

Γγιβοπύ πυογο ΠΟ [ἱοβί οοΥΤΟΡΟΙάΤΥε [οφμαοξ νοςξή:, 
11 ϱΠΙΥΣ οηςή, Π]αΥοἰάα 16ΥΗΡογΙΡΗΣ, 
ᾗ πογαια εξ {εεπά ἐμσμ]ᾷ πὂ-υαποπατὰ [1ει). 
δαορεαΙ6 αΒΕγυξ Π1ος ἐξ, ά(ίπα [αογβοία Ρῄαβο. 

Ποπ]ετο, 

Ἔεατο σσ: ἵπ]εἶίδε. Ίαν ϱὐ οπίγη αἲ υγαφμο. 
Ργίαηη 41 4Γε, ΠΙάΓΤά αμΤΕΗΙ Γ1Ρὲ, Πο ῥαίγιά [. 

αλεπούς ἴ/ ΙΟΥ 4 Πο’ γα, ηες ΡΤορενπες ῥΥοςΗ 

{η ΓοΥΥα ΗΡΙ [αταἰε εί ᾖη]γο υἱίαγ1, 
()μαάο εἰἴπσμα εο6ΠοΜΕΥΩ ΡΗΕΥοΤᾷ ποη-{πιο]ἱοἐ{α 

Κο ΙΕ υογῤή ἀἰόίηγῃ. 
Αιεοτω ον 

Εχὅ ἐπ] οΥνπάἴ ην 66 οπἱπ1{ά υπ {οἵἴΏα. 

ς { 

ας αν ύσν κας. ---.-.---.ν5 4 550ϐ0ὐὐ-- ὐὑὐµὐµµµμ μμ .μ.͵ὓὡὓμὓ.µμὐμ. κι Ἡ 
ας απ πο πεσα γώ. αμ Το ο οφ ολο... δν, ο νὰ οὐ ᾱ 

: --. ᾖ . 

| 
κ, 

να 

ΑΝ, 



36 ΟπΑΟΥΙΑ 
Ῥ 1έγΙά1 (Πάγέ; Πλά{1 12] ῥαΐγιά, 2ο Ρα 6. 

1 1ου {η 1, {Ια(γΩ αγία, 4Η. Τε ΥΠΟΥΙΜΗΤΗ 

ὅἡ/Ωβί ει, [ος οὗ ΠΟΠΗ Η/ ΡΜΕΥΟΡΗΗΑ «πίσηια εαμε. 

Ρε]ορί. 

Ομοά’ ποῄο, ἆμίο : πε ζαῖο ζμμοὰ πο[ο. 

ΡιήαΠις. 

Ῥαττίομτα 6] Ρα, Ργίβο πα ΠΑΡΙ 
Εᾖοά[1ς. 

«τί Ρἰασα1ε, ἆεμήΣ ΥΙάσΤΗΥΗ, [4ΕΥΗΙΗ 4 ἀομίγη, 
1 ΜΙΜΗ1 ορ ἁα{ογεση,ῥεπε οοὔΡΕΗΠΗ Ι)ἱοη}/ΗήΗ. 

ο{ρΗΠ](5, 

Ομαπάο ἵη δ1ρῃπο Βηιαπεα οσο ιία ΓΜΕΗΜΕ, 
4ἷδα [αρεγα[ίαφν [οτε ορη» ετἰ [οἱεγε] υἶγο, απὶ 
ΟΡ αεΡΙΙΣΕΜΗΙ σΙΕΗ, ΡΙΑζοΒΕΠΙᾷ Με ΤΗ ΤΗ. 

ΟΟΙΟΠΙ. 

δεᾶε Ιηεάίασ αἆ Ἰάμεηα σμΡεΥβάπά: ΠΜ: 
1ἡγίσεηε: πμ ΠΡ] εκ «4πρεπίοπ/δης αάϊμίογας, 

Ειάεπι. 

[πες Γερίοπές [περ βενοα» ἀοππε[βέςος 
Γἱασα(ο,Φ μ.ο: [η15. 4/οΡίης εοη!ερί!. 
Ομ κι ε[μηέή] ἐβεέταπι (οἱ οςςἱ4 ΕΠΙ ΕΠΙ. 

ορατίαΠ!5. 

| ν ἄν ποτ 1 εἶοπφμε (αἰαμγραπημεβάβίαγεο, 
{] Βγίβοφμε ἀἰμίπαγη, 5 1 αΠάΥΗΙ υοπίο[αι. 
Π οἰογοβίΐς. 



Υ Ε τ ΕΚΚΑ, 

Πατοίδα, ἴδια μπεις δὲ ας 6 πατΘὲς έσγ!, 

Ἑσιν 1ος νήσος µ ἠδος πατολς ἡ σε Ὀσιλόντα 

Δέξεπι 5 ολλ νέων πα[δων αμέγιλα. Φυύλα 

Γέλοπι. 

Οβέ λος! δὺς᾽ μὴ δίδου ὄὶ ο ὃ μὴ Οέλω. 

Πισοήοις, 

Π1 απθά μελὰ ΓΠίσης, Ττυδοις δὲ μοι ον γωδλοιο, 

Ῥοδίοις, 

Α.ἠμἑλασκεααι, Όεου μιέγδῳ, ἀγνον Άδωνη, 

Εὔίον ολΘιόδωρον, ἐὔὐπλόκαμον Διόνυσο", 

Σιφιίοις, 

Αλλ ο ο Σίφῳ αῤυτὸρία λά6 κά 3 λνηταμ 

Λάυκόφριώ τ τς «η, τότε δη ὁἡφεκδμονος αἰδρος, 

Φρα. θα/ ξύλινου τε λθλον κήρυκώτ. έρυ, 6ρ9Η, 

Σλων. 

Ἠσο µέσίέω κτ γηα κωθερνητήξον ἔρηον 

Ἐνθιωων πολλοί τοι Αφέωαίω Πείκουρο!, 

τα) αυτα). 
Αρχνοοιὸ ς χῴ όμι θ/σίαις Ἡ, ο οἈαίκοις 

Ίλασο, ιό κόλπος Ασωπιος αμφικαλυπῖ!, ας 

Ἡ Φρτνβροι δέρχοντα! εἰσηέλιον δχιῤουτα.. 

Σπαρτίαται». 

[σου ζρι Δηλόν τε Κδλαύρφα) τε γέμεαθτι, 

Γνθωτ ἠγαθτέω, χαὶ Ταμαρον ἡνεμδέατὴμ. 

ο 1 

αλ ο πα τς ντα. : ΕΣ ΡΡΗΑ 
.. 

. Σ 
{ 



3ὃ ΟΠπΑΟΥΙΑ νν 

Σκωωνίοις, 

Βελάὴ Σικυὼν ζωαγξλον αἰέν Αβοζτου 

Α μφ ὁσίη θαιλίη τε ἁποιχοοθροιο ανα κίος, 

Ως ὃ βρωάμβωον τερδὶ αἲ α)έριὸ ὃ βαριο, 
Γα]ης έσα Ὁ σεσημιο,χα] ὁρωόρηδε ο 

Συβαρίται. 

Εὔδαιων Συξαρίτα, πὴμά»δοαιμν σὺ κδρ α[εῖ, 
| Βν οοελίμσι θεα)ν μον Ἄνος αἰάνι ἐοντεων 

Εὖτ αἲδη θὂτερον θρητὸν θὲ αὖθδρα σεοίζη, 

δα τοι πολέμος τε Ὀ έμφυλιος σασις ἠζὰ. 

σρς αδθις. 
Ῥων' απ δη κώ). πό δων ἔτ σι Φόνος αμιϕὶ χέρεοσι 

Τπολις 6 Ὀποσαζζ ων πο λα[νη ὁδο ἐρυκά. 

Όυσε θεμισεύω  λλεσῶν θαρούποντα κατεχζας 

Ἡρης σε βωµοῖσι, θτων Ἠσιν οὔχι ὀλέφα,. 

Τοις 3 Ὁ κακώς ῥήξασι. δίκης τέλος όχι ὁ Ἄθουο, 

Ου α παρατή τον, Μσὶ εἰ Διός ἐλήνοι εἰ . 
Αλλ᾽ ανν χες φδρῆσι κ) ϱ9 σφετέροισι πεκέεοσιν 

Εέλόται, χα] πημα δδμιοις ολα πήμκατί βαινὰ. 

Τελεσικλὰ. 
Αθανατος ο παι 6 ὀ) ἀοίδιμιος, ᾠ Τελεσκλάς, 

Έοτετ' οὗ α) ῶθφποις. 

τω αυτα). 
Αγίόλον Γζαρίοις Τελεσίκλεες, ὡς σεχιλά-ω, 

Ἰνήσω 9 Ηερίη κπίζφ ϐ. (δείϱλον όσα, 

Τηκόμῳ 



ΕΤΕΙ Α, 
ΙςΥΟΠΙΙ5, 

(πμ ]κα ὄ ἱς}οη ροἶ]κ--Παἰαἰν {ΕΤΗΡΕΥ ο ανάιὰ 

Ώε/αοτο [ε[]ο ἆε μπε] γε». η 

δὲ αμ ππο[η ε[ῖ ῥμῖς υἱτο, εΜΙἠ Μεσα, ἡ 

εινα ε[ἰ Ρα ΜΗ, οσ' εκ, 05. ΙΙ Υή). 

'ογυαςιῖς. 

Γε]]κ ο αγέα,ο γη πἶπο-Γ εί 1) φαιά {1ρςΥ, 
{π εοιμής ἀἱροΥμήή εοἶέ, ΦέπΗΣ [οπηρεν οχί[]ομεή: 

(0η ὠογο ἶοσο οἷοί ΜΙΟΥΙάΙΕΥ “υΙΥΜΠ βοπογατή, 

Της 1βί ῥεἷῖπα σσ. ἱπιείμα [ράἱ1ίο αμ επί: να 
Π{άεπῃ. | 

άξια Π16ο εἱροάς; ο οέ]ες ἵα ΙΙάΠΙΡς ϊ 

ο Μάμα ἀε[μη]αης α ἱαρίάεο [οἷο αγεεῖ. | 

.Ά]οη το ἱμ/Ἴβεο, άν [αγηση [αημΙμηΣ οεεἰαἡ[εὲ, 

Ἰωποπῦ αἨἲο αγάδ, 4ΡοΤΗΥΗ "υ[ΠἱΟΠΕΥΊ ΟΗ ΕΜΙΙΑ[11. 

λΜάαἱεαΏεασέτιη» [μρρ]ίςῇ πηρε πο αἰμ ογετ/ηη, 

Άλεφμο εκογαβι[ ϱ[ξ, πε φαἱάετη |: ἶομεηαῇ! ε[[οπε. [ 

ὁεά Ἱπ1ρ[ογμηα εαριία ζ5’ ἴη {Ρ/[ΟΥΝΗΙ βεγος (11. Ν. 

Γοἶψειμγ, ὃς ἀαπηπᾶ ἵπ ομηίθης [1ρεΥ αιπζ υε- 

| Τε]ε[ιε]]. 

ἱνηπογεαί” ΗΡΙ μμ 67’ οεἰεδγή, ο 1 εἰε[ιοῖςᾳ, 1] 

Επί {ΠΕΕΥ Ρο 1165. 

ου στ. 

Ειάεπι, κ. 

Ά]ωποα Ρανς Τ ε[ε[ίεῖου, φεοά ἴε ἡμῦεο 
κ) 

Τπ[μέα ης {στία εοπά (τε (0η [ΡΙομαη υΓῥοή.. 

ς ή 



ΟΚΑονΙΑ᾿ 
Τειπεμο. 

Δωμαῖο Πο ῇγο οςςι[ο [μή[! ἐραπά», 
ΓΤοπε ( αγΠίο {οἱ [ΠΗΓΗ ΥΗΗ αογα «4βοί]ήηή, 

Ρμα]α Ητ]ο. 
ων νΑΓΥΕΗΥΑ ΕΙΡ! ὧο, 1 { αΤοΏΤΗΥΜηΗΕ ΡΙΠσΗΟΗ ῥάσηιώ 
ᾗη πο], ϱσν ποχα ἱαργσίῤηε [ας 

Ρ Ισα]επβίδιις, 
ὃς γοκάον ἄκαπει οἰαπαἰμογί, αμ] ' ΓΡ Ρῄσαἶρπη 
ΕΠαδαιὴ μα. ος (στους ἀδ[ρο(οέη ης 
Γεμιῇ τν [οταν { [411 ΕΜΗΥ1ΕΗ γιος], (μην, 
5ο ϱῇ Ποηιά σος ./0 ο. 1ΓΟΓ 1 σγοζδν-υε[ζοριος. 
(ωεγος φμάδ1ε ΡηΗαΜΙΕ ρα, (.6γος υεγο ῥα[Ἴογιῦ, 
ΙΤ. [) ία, ὔ' ΜῥΙΜο η {1οΥΗήΗ όλ), 
δια Πα ΟΥΙῥ1ς ΥΙΟΥ Ροπογίῤµεη, ρη[ο. 
ο 6] 6 άεμογάπ{ό Γ4ζἱΙ οἶμο ἔγῤετου- 
ΛΜ{ρΗΡΙΙΟς Πῥαη μίδς γαηη ῥασσί, (ἑεπ ίση, 
δε (4Φ, Τεζε[[εης αείπής οΥΠε(ής ᾖοπογίῤς. 

Ρ]ήίρρο Μασεάοπιπα τερί, 
(ογοµα{Η5 ε[ξ φμἱάοιή {4η γήΣ, βᾳῦοι ηρηη . απο 

αοβοιο. 

ΕΙάεῃι, 
:4γσοπιοῦ ᾖηηορὶς ῥήσπα, 7" ο/ηίά "υηρςς. 

Ῥποεεη[δις. 
σοι ορ αη) 7ΟΥ1αἱ6 ϱ5" ἠγηγλογ(αἱρηη--υ! εὔογ/οηὴ: 
ιζζογίά 6 ϱ ΑΠΙΡοΡ. ἆαρο,ηοΥ/αᾗ έθηάδ πιασή». 

Αἱοπιαοηί. 



Υ ΕΤΕΠΑ, 

τ ηλ ῳ. 

Α./ελον ἡμέτερον κτείνας αὐεμαξαο πουέω. 
Ἐὐχεο Καρνίφ τελέφνσεθας Απολλωι. 

ὕδηωθᾳ. 

Σατύρεον ῶι δώκα ; Ταβωντά τε πίογα, ὃημκαν 

Ὃρήσαι, καὶ πῆμα Ίαπυγεοσι λνέοθαι. 

Φαλάτᾳ. 

Αρκάδες Αζανες Εδλανηφάροη οἳ | Φιγάλφα 

άαωασν ἱπαολεχοις Λος χρυπ]ήθλον αλ ξου, 

κετε πέ,σονδνοι λιμοῦ λυση ὀννορίο, 

ἹΜοιώοι δὲς ομάδα, μοιώοι παλι ἀλθιοδαῖτα. 

Διηωλδύσι ἔπαυσε νομκς Δι δὲ νομήων 

| Ἑλκησιαχόων, κα] αθοφάρρη παλι θηχε, 

Ἰγοσφιαβεισα ὗρα θστερων ἥμαί τε παλαιά, 

Κωσ "Ἀλληλαφα ον θησει αλα ν τεκροδοήτόιω, 

ο μὴ  ππλμδήμιοις Ἀφιθαολόλο) ἡλασσιαὂε, 

Σηδοεγ/οστε µὸ χδ) θείας χοσμκήσετετήκδ]ο. 
Φιλίπσω τα Μακεδδνων 

ΜΕ) 

Ἑσιπίαι νο 696, ἔχὰ τέλος, ἔσιν ο )ύσων. 

. αυτη) 
Αργκρέας λογχησι µαχου, κ) πθύτα )Ικησείς, 

φωκθσσι 

9 Συμβθῥέω νητὸν τεχα) ατού ατομα χέσασδα) 

Νίκέω δὶ αμ φοτεροιό δώσω», θνητα) ὃς νο μάλλο). 

ΕΡΜΗ ο Εκ μώ ή - 

} 

Γ. 

ΗΝ. 

φορ ανν πμ» ' 



ιν 
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Αλκμβίων, 

οσον οἶζιαι πα πεκζιω ἐς γοίίαν ἵχεαδα) 

Αμφι Αρμαδί. 

Αμφικτυσσι, 

λα θα ο)ν ὑπαῖο Ὀ Αζυ Τελ 
Ἴιῦτε ὴ βερήᾳ το Ὀ(Φματὶ χρυπότου αἲ αβακτα 
ΟνΖάς Ὀείσαισι 9να| αἰς ἑασέρεν,  ρωφὸν. 

Ειώομιίης ο γητοίσιν Αλεξαιδρον βασιλ]α. 

Αιαγαρσιδ, 

Οἰπόο πίνα Φηωμι Νλύσων ο) δοι | λνέοθα/ 

μλ» 6ἱλλον ομός ρηρότα πόκαλίκηση. 

ὃς Ὀποικίας. 

Σελλ πα λαυσίρι λα. πολυεθνέα λα, 
Ώου ϱδο γαλκὸν φθλβερων ἲ χερσϊ 3 σίδηρο». 

ει. 

Οσα αρα ΟΛ λε) χέοοσι νωὴ ήκπουσαι τελότα], 

αυριο), πελέσαιτα θύάν αθκάρεοσι θ τοῖσι, 

σοι Α Μῤηλιαιᾶ Φονων. 

Αἴκεπαοιζαικ έρεζε, δίκη 4 ̓ἶθήα, λύοιτο. 

ἔ γάμου. 
Αργεος {πῶτθοτον πώλον λαθε κεαλοχα/τέω. 

Αόρος, 

Ω Δάφαι, λίασεα»» αλέμοιςο, ὁ λωϊον έσ-αι. 

ὤις αὐθις. - 
Εμμ ελήσι ζμότα , και λθ κας Χδραμ.. 



ΥΕΤΕΠΑ, 
Αἰεπιαοπὶ. 

Κε τμιη φηάγε ῥαιγίαύε ἵπ ΙΕΥΥΑΤ υἱ υεμίη 
ο. τειάΐα. 

Απιρηϊζιγοπίρης. 
]ομξ ἀεογῇ [711 5’ 4 ὑπεγιά 1 ΥΙ{οΠε ϱὀΠί(αηε 

ΕΙοπογα:ε, ΠιοΥ/αἰἶημε η ϱοΥΡοΥέ ο0ΕΜΙΓΥΗ γεφεΙν 
Ό εί ΠμρίεεΥ ορίίηιο [εππε [μή ἀϱ[Επ/οΥεῦ 
ἷη[τ]1ή ῥοπημπί δν» «4ἰεχαπάγμτι Υεσεπ. 

ΑπαζηοτιάΙ. 
(σίομ/η ΦΜεπάαηι αἷο Λ4 (γ[οηξ ο ης έ[[ε 

Τε μασ ῥεεζογίρη» αρίησι ῥιμάεμαρηρ. | 

Ώοε ςοἱοπία, 
Λ{ἱΠηρ αἆ ἆΗγ605 υἱγοῦ εοΡίοΓΥΗ ΡορΗΙμγΙ, 

Γμ/ει” αμίάε  ῃ ῥτο[ργξν, Ππαπίρης αμ ΕΤΗ. 
Ατιήπο. 

Οεµησμε ἵπ ῥπενρετὴ ΙΡ μεΥρεΥα Ρεη[α:, 
ΣΠΑ ἱρεγμια ρεγαξ; [πα ᾗαε δεαιἡ αλ. | 

| Ώς Αιτε]αΠί ςάΐδι5. 
ΦἑῥαΙά(ΗΥ0α Ρρευρριγαµί!, μα {ο «ΩΜΗ εηή, 

Όςε παρε11ς, 

.«4γᾳεἱ εἠ μογ αἰιοτῷ ϱμΙῆ αεοῖρε εε’μ/ε οηίρηρ. 

ΠὩε]ρ[ιίε, 
Ο Γ ε{ρβ!, Ρῥίαα1ε ομίο., 05’ εἰ οΊ{β. 

Πήάεπι. | 
ολάβίονΥή εηπείβα, «3 αἰρῷ Ρηεἰ]έρ. 

ὑμω.. ον ασυψσην. . αμα ωώλὰα. 
ο κ ρΙπνο Ὁα πλεπαλ φον 



4 4 ΟΡΑΟΥΤΙΑ 

ΤἩΠεῄ[α]ις ἆς γεσε {οΗεἰταπάρις. | 
ΚηΓπηΙ [μη οίεο. Φ1ε7η «{γοβειίορ βεροε μμ 

| ο {αοτίβς]]ς, | 
ΟΡε/(ατε αὐμΙορ Λας ά- οἶσο- οἱ 1 υἱάηι Ἱησγε[]. 
ΑΝ εεοΡΙἐΜ(Γ ΟΥ Φε ΓΟ ΤΗ  τυἱ γιων λάέΐαης | 
1 ατῖ ϱΕΥΥΕΓΙΥΙΡ. Ραγεῖ εεἰο(ῤ με ηογ σσαιβετή, 
{ρ[η γερίρηε σσ. αεγὴ βηπηίάα-ρεγπιοσηήής, | 
ο ως, Ρίγα πείς ο ΠΙῤῃς. | 
ΟΙ οη ή) 4ΡΙΗΠΗΥ Πά{ γρ Ρο άποβοή, 
πγιαΠά αῃό,υς [ο ο ασήβεαγειοῦ/εεγά σης 
(«αάπτν δὴ Ὅεγο {η[ομ]ρίεο οΥ ΔΙ Ηιμ ᾿ 
1Υ65 46 Ἠο [ας ϱ6ΥΥΕΡΥΙῥ. 1ος υεγο οεἷε[μρ. αλ: | 
σαν ἠΜΙᾷ5 οκ ἰε[1ῥῃη, ΜΟΥΥΕΙΥΙῥ5 υςγο πα]ος) 

εοἶοχο, 1. 4ἴγᾷ5. | 
1ουγε[γίη αὐμίαίο ΕΥ{ρΙΙΙΙΟΓ βο[β1ής ια ἑἶσης, ο | 
{πΓΕΥΟΥΗΗ) [ερεῖῖ, οὖν ἡη [ο[αήη /απρμίπεηι 11118, | 
{116 οἱ ΗΡΑ β αεοβίφ με άσμα. | 
ϱ)Η1υεγο ον ΕΟΥΥΑ1Η πυοἰάη {ος ΓέηροΥ η1, | 
ΕΙΡ εάο γερίεήν υπαίφμε 1036-β/επαη αΤάΠ1, | 

| 
{η Ίσπενη Ίαερ εοηρης [αεγ/ροσης απἡηια[ὺς "υοἰμεγύς, 
{επεί {ηαέζ]ῃ ῥομα τύπα ἱμας, 
7, ΦΡογΕΙΗ6 ερ γής ον ο]  ερογίηής, 
(Μά40 υεγο αἱ αγομᾶ Ζ46Υή5, ϱἰάμεῇ πάγο [ηπάξς | 
Εκ οαρίτε ἠπηγιο]α, ἓν {η ρτο[ πάση μέ παν; 
πια] {π{εργμη βογγίος,Γου/εόίν ρί[εροπηίῤι, | 
44 ἰάΓΜΗΣΠΟΓΙΟΥΗ1Η ϱᾗ ΟΥ ποσο κεί. 



ΥΕΊἸΕ Β Δ. 

Θεοσαλοι. δι βασιλεωὰ, 

| Τονποῤῤῥντν Φημι, τ "Αρλοθνη τέχε παιδο, 

αξι ρυσιω». 

Ένάω Φίλε Τόεωδε ὁκορδυτον ές Πθέδον ἐλθωνς 

| Μησ ἑπιλήθεο τν, μβκαρώ, θισίαςς ελα ρίζων 

' Τη δν Ἐλαρβοήοιε,πὴς δὲ δραμοις, ποτὲ δ α]οὀρνό 

| Αὐπισυ βασιλόοσι ο Πέρος υ λοῤπόε ιο, 

Ἠδε θα λαρδα]οις χα) )σσα ο ίοισν ὥπαισι, 

| ̓Γωύτωὸ ορδε χετα] Φύσεως μέσω μκασι Ἠδε, 

Ἱ ζωων συ ὠς μις ίω τελάτήσαι, κκβαίσμοιν 

| Αείσω, δελτοιςὃ λλράοσετε θησμον ἐμοῖο 

Τρε δρ ρου, ᾖὴσὶ κ Μρανίοισι Οσοίσι’ 

Φαιόρά δω Ἑρανίοις : Αφοί σι Γολδλή μια Ρο]. 

| Τωνρρ θοίω ολ] ῴφρε τθεχη ἡ θισίας ολα ρίζων, 

ωρτείω κα ζζρωήν, χα] εἶσ β6,0ρον αιμα ἸδύΝε. 

Χάλεμελι όμφαρ : δ[ονύσοιο τε δω. 

΄ Οσσισί ἄμφ; )ᾗα) πωτωμάλνοι αἱέν έαστ, 

Τοιςδε Φου πλήσας πάρτη πυρκπληλία βωμιο, 

᾿ Ἐν πυθὶ βΦΙΛΕ δέ μας νύσας ζς τὸ Οἱ 0 ποτηξ, 

Καὶ μέλι Φυρήσας δηΐω Αλρήσῳ έθω, 

Ατιοιὸ τε Ἀ/θαλοιο κ) Μλοχύ» βλ. ϐ, 

Εύτε ο) ὅπα «γαμκαὁοισιν ἴ] τω γλαυκζὼ όλα, χα: 

Κώκ πεφὸρη λυσίαζε χα ἐς βαῦυ χομα οτι λοιοσής 

Ζα]ον ο λον σεσίδηε. τελάντήσας (δε πθῤτο, 

Ες πλατὺὺ ΠθΘίΩΥ χοΡΟ)έ ἐργέο: Μρα)ώνῶν. 

ον σα αμ μι ώς δν 



δἑέ Ὁ δλλονε 
Αερα[οις δὶ ἤπειτα χα) αἱθερίοις ωρ πασή, 
Α]άα μυ κ. λαιμζυ κρομυωμιασυ αμιφὶ θυηλας 
Διμνα (γα θιοῖς ο) δαιτὶ πονίαδα, 
Αχρὰ αδὺ Ηφα[ς ῳ δὔμλναι, Ὁ Ἠ λοιπὰ πασἀσθα,, 
Ατμοῖσιν Ἀθιροῖσιν «Ἠμπλήσαντες ἄγγλωτα 
Πέρα ῥθ,σαλέον. σα ή ἀ)χάς πέρυπετε ζιςδε, 

ἃκ 

Ἐωὼ πελφαβοίων ὃ ὅσα ἡβονίωνζάδε µιουύων 
Τεζαποδα, θονίοις ελρνα)ν νεοηηγέα για. 

ὰς 

Τοῖς δὲ )οῖσ{ἃ σἐττεια, Ὀ σι Άαοσα[οίς δὲ αελάμα», 
Καδμω. 

Φραζρο δὲ Τον μιῶῤον Αγάωορος έκηννε Καδμι, | 
Ἠδς ἐγεομῶμὸς απορλιπωὼνἴθι ΓΠυβὼ δίαν, 
Εθαώ] έχων ἐοθήται , χ9] αγδμέυ μα χερσί, 

τ χέγης δδζης, | 
Γ αἱμό μλο πασης Ὁ Πελασγικὸν δις ἀμμέίνου, 
Ίπποι Θρηίιαι, Λακεδαιμιόνιαι δὲ γαύα]κες. 
Αιθρες ϐ οἳ πίνοισιν ὕθωρ καλης Αρθρούσης, 

πο Κωοι, 
Μη πωθότερον λήΣ νήχος Μερθτεων κά) ων... 
Γον Το έποδος - ὑσειον, ὃν Ἡφα[ζος βὸΛε πόντῳ, 
Ἐν πολιόε πέμ- τε, χα) ἐς δόμιον αλδρος ἴκηται 
Ος δεδεύη { τ'εόντα τος τ ἑοσόμία ο σσθὸ τ ἑοζα. 

π ασὲ 



ΨΈΤΕΧΚΑι 47 ο 

' (ἱεβίδρ υεγο ἀθίμᾶε ὃν «ιβεν])εῥο[ᾷ ου1ηες, 
| δάσίς αμἰάε εκ ἱμσμίογά [εατεθγῶ εἶγεα υιέδνηιάς 
Ἱ ὀτασμαε: [εὰ ππεπηύγα ἀῑ ἵπ ερ ίκπεαβροπιτς. 
| Εκιγεπηιαίος αάε | πἰςκΠό ἆαί[θ. 4ἲ Τεἰίφμα εί, ' 

| Γαροτίδης ἰαγσὴ ὑπρίοπτες υπὕνογ[ηη | 
ἳ 

«γε βμίάμηη: ῥο]]έα Ὅεγο νοία [αοίιε βί[εο, | | 
| κα 

; (οσιημπία [η ἑήΓ ο ὃς τετγε[γίδκρ ῥας [οἱΗ 

΄Ομαάγηρεάϊα , ΤεΥγεγδ ασπογῶ γεεξῖα πιεῥγα. 
ᾳ 

ΙΟ ςαμίοα νοἰαείίία, [εᾷ γιαγΙΠ ΠΙσΥΑ. 
| ;. Οαἆπιο. α) 

Οὐ/εηα [πε [ΕΥΥΙΟΠΕΠΙΟ 4σεπονό μες 1ἀγ)δ, ἡ] 

μονά εκο τα (ο,γεἰίπ μι ὂς,αδί, Ργῆό ἀιΜΙΠαΊΗ., | 

ΣΠἰο βαδεης υε[ίει σσ" ἱάι μη η παπί, 
Όεναπα σ]οτία. | 

΄Τουγά φμἰά επι ού1η1 Ρε]α[σίουπε [οἰμγηργκ/[ίαί, ... 

' Ἔσεα Γργαθς, ]-αεεάκπποπίκηεε πΜΙεΤες» | 

Ἱγίφμε αμ] ΡΙΡΗΜΕΚἠΜαΠΙ δεί]α. πειθη/. 
(οἱ5. 

. Λύοη απεε ἀε[οπει ερητοηείο λ{ενορμηι 65 Ιοπμήν | 
Θμαηι εηἱροάα «ΜΥΕΜΠΙ, Φε Ἰ΄Η]οάπΗ» 166ΙΗ ἴ ἱ 

Ροη1 471 | . 

Εκ υγεια (ὖς, σσ. {η ἆ ο υὐγί 1]]α υεπίαξ Ῥ. 

Οέπομί: ἕτ ῥΥε[επεία,ὅ [μμγα, ΡΥκιεία. 

κ: αν. ο κας ρε να ον ο Φαν αντ ΜΑ ελ ο μοι. ο  Ακρο ον ΒΑ ον ομάο  αν.. ΡΜ, νε » κ ολα πε πνα δν δες Εό, 

Ξ ο 



18 οξβάασύιά 

Ώε 1 γςο Αεαπ]αῃτς. 
σος [έγος {η Πα χΙ]ἰός .. 

Σπαπά Ραίσπα ; ζηοά ζρ τη «4ρο]ό: | 
ο παυ/τασ]15 Ροτίισα: εἶτοα Φᾳ]αΠί- 

πεαρασηα. Παια]]ς, | 
(οἶἱα ες Ρε 1 ἠἱογος γής ῥοΥ ΕΝ. 

ΟµΜρα[ο πιεάἰςο. 
121016 γόρ], μη] Μη, ατ{β. αἴο[α ή. (ΗΥΜΥΙ, 
ΔΝ αρίώ Ρβαρ.βαδεῖ εα/α πες ο εἱμαμγίοῦ) 
ες ]οηεέ {οφ μεπιό, εχεπέία οί ὅ σαγτμία αθμᾶ. | 

Ρε Πε{ο 1] ΡίΙοςΓεαβίῖοπε, 
Λ/α[α1ΜΥ ε{εΥγ υἱαγΗήῃ "υδὶ βγατά ἱγηῤγ]ς, 
δΗ η ἓ ΟΥΊΠΕΤΗ Ρο/Η1Η ηλαΓγή ἐρ[ης 
{19 ΟΙ Ιδίως ΓΕΤΗΡΗ {ή Η2. 0 ΙΙΙ ῥπογμήή, | 
δεᾷ ῥμεί]α. μα επί θεπο-[ῥομ άν αγά μή: 'Γασᾶ. | 
ο ασια; ΡΥο(6Ι1)ο (16, ΗΜάΤ. 

ἁ 

4μΙ ογίο ἱρ5ῇ για υεπεπῆ {η ῥεζζογίῥ.αογήιογίή, 
ΓΗ π]ομῷ αεογὔΗύΗ [ζάΓΗΥΙεΠάίο µσεης υΙίμ1, 

Ἄς 
ο 

Σας αμ{έΥ1 Ῥαγοαή υοἰμηίής «αμ κή1, ο» «Ιγάη: 
{η ϱΟΠΙΟΠΗΙΟΛΕΣ ϱΥΛΑΜΙΕ,λά]ν μία το οἱογιζαο. 
Εκεε[ο δαΓμΥΠο Λα [ίσπανα (2) [οί Πεέΐρηες. 

ὡ σα {ο [πα ἶεῃ νι ὑορίμή[ο σι. 
/ | λ4 οἶε[ίς 



γΕετΕξα. 

ἵσρ ο, Λυ, κόυ Ακ οέμά αγίο σ» 

ο Φέρ ον ς μη γλάνμοίς 

» ή, ών 

μι, πα λαμάω᾿ τὸ ῥα οἱ τεκμρε. Απόλλώ, 
ο λ ο 6 

ει τν. αραιγίων της ὲ «ες Σαλαμύά 

Ιτε βσυης να υμκαγί ας. 
ν η, . εν πιο τν α πι. 

Κωλιαδες 0 2 ούα|χες ἐρεΙµεισι Φθλάοίσε, 

Ο6(βασίῳ τα Γασῳ. 

Ἐν ο) ία μυ λα. πατε βασιλά, γαμια) πεσε δο| σον λοέ αὖ,λος. 
' 2 ον - {2 3 / / : 

Ούκετ φοίοος ἐχί κοιλύοα), ὅ µυτίδα ο. 

Ου παγὰβ Ἴλαλ ἐστιν, αν.  πεσρετο κ) λος λ) ὕδω 
Ωω } 

σος ΤΕΧ2ο9 σας, 

. { ο /( | ο 
Ἐκφυ έτα] γη 7) οδω νο 21 λέεικλαχες 9 «ρου. 

. ή / ος ΓΥ 

Δι νοσεεύη κδότε)ῤ” ία ο) ὦλθ) ποιά µητερος αὐτηό 

Ἐγδον οβμομθύης γέονον ΞΡΧ/ΟΝ. κ δε ος, 
ος δή, »/ 

Αλ λος κ ορίω. Φοίςη γὸ ἐυσχοτεὂς άν, αγνέιω 
” 4 

Κυ σοβΗΥ ἐπτειοομδ έω ο ηλκω 99γον ὠ Φίλε σ6ο, 

ολ 

δα 

ςοἡ5 Ἡ αλά ιν Κοω(9ό ἰος Ὁ) ορ]. σἔριοισι Θημα, 

Τα Τζ μονος ὀΛγενο οσο, κωρόλυζων οικδτηταν, 

κ ο 

Ι 

Ταυτα ὁ ἳ μοιβσέων νοος αυ, ηδὲ κέλαμζιὼ 

Ἐ[ς ἐρι ἐηειξε, Κοιχοις πελίοισι δαμιαζᾷ, 
ον 9; 

γ. η Ὀ λ9/0 Κρονοιο Κοικιζε νι δρ ὤταρ που όντος, 
ο 

Άλλα σε μῶρσιµι 10) η ρ αγαιπλ ἤσου βιοτειο 
ἆ 

Ἑ ο να ὦ ΑΕ ος 



5ο ΟΚΑΦΥΙΑ 
Αλγος βερτλορε ἘχιασέχωΚοένῳ αἲ αὖτο 
Ὑάὐσατο. σης 3 μηλον πο Φρενός) ηΐσωσε, 

Τοιώεκα χα] πατέρας ὁοφδεος ερθνήτορ, 
Φόν όνλυαι Κ4κοερηρν πως Αρμα. 

ο. αρα/ηγον έχὰ Αμάν ὃ αυ οβλνὰ, 
Όυδεε  ρχυσα. ζέωος δε ἐπεγθαε βΕλ», 
Η οἱκῦδος Ὄδρφοι ἀπ Ὄδρέος θώθὺς ορέζ4. 

34 

Ἐυχα/της ἐπεχειτο Κογος. συροίσι δὲ κάνα 
Αλ” γάωεν παιδὸς ολαν δεοπεμιφελον ἡ Ἠτορ. 

Ῥιπη δα(μονίηαγὸ . ως Ἐππδέδρομὸν δλκῆς 
Σα[σιηθναῖς, ση σε φυγεῖν ἴρια]σι µαγείαιο, 

Κλήεβίίω καίρίροττε αλών άν δηορρφ λέζω. ἤ | 

Σημερον Ούχ. ἐπεοιχε λέγφ ἄσρων οδὸν, εἰ ϕ. 
Θ) ἔδρω. αμμαμοσεέώγς γὸ ο ον ἀσρασιιιὸ ὦπεπεδηται. | 

σεις Φδῥαριὸὸς 1 
Ε υδαί ιν ὥδλαρι , χΦἠ ἸΜήωιπαορέ έφυ, 

Θεία ὦ ἄγητήρες 9) α).9ρφτοις δλρνοίαρ. 
Καρεφωντι 

Ανδρών ἀπὸ ἁπόρτων Σω κρθύτης (οφώταῖος, | 

Φου ϐ φο ι 

τν οἱγοῦ 



| ΥΝΕΤΕΠΑ. σι η 
Ἅ{οἱο]έμς λνΤαγε νΥσεης Ο11 ὁ αί ΥΠΟ ῥαίάη) | 

Μος ο[Ε μα αμεέ [ιά αγΠΟΠΙ επἹ:ε ἀε[ομήτ. ο. 
Ἱ Όμαρτοριο σσ ῥαιγῷ ἆῑεο-[1ηὸ [4ΟΓΗΗΗ ρεέτηρ 4 

ζμσεγε σΙς (ο Η 1η ο ἴβ Λάαγίεη). 
Χς 

Λ{αγεξ εεογοια βαδοἳ αἱ, πο {ρ[αηι ὑποίία:, Ι 
νε. {ρ/αη. [ορείίοε. ]ομίς επ γα ἴποςβιῖ ϱΟΠΛ μη, | 
(Ομοα {ρ[ οἰογίατα βε][ςᾷ εκ Μάαγίε πποχργεδεδἰ!. 

κ 

Ῥεπετοηια) {η[αδας δάΓΗΥ”ΗΙ[αμτὲ [ης 
1;οἱογο α))οίεδα! Ρήεγί η]/ογ α[ᾖιοἷ[ε ζ0Υ. 

Γρείμο αμὴπέ οπή [410 ἐποΥ[ΑμΗΙ γοδογή η 
Τα πα Ιμία(6, 4 μᾶ ορογίεῖ {ε υΙμαΥεαγ{ε παζίς. 

κ 

((οβίῥο υἱπΗ ΤοΡΗΤΦΜε νΕΥΡΟΥΗΥΗ,Φἰίας [][ᾳ ἀῑῑκα. δή - 

Γοοἱεοη ῥαν ο[ᾷ αἴοργο Α[ΣΥΟΥΗΥΗ "υἱαίη ε[[αγίφηε 
δε. πα ΓλοἰηΑῇ επγα {η [1εἰ]ὴ Ργκρεαιία ε[. 

Ώε ΡΠα]ατίάα. 
Εε]ίκ Ρβαατὸ σσ. Λ1εἰαμίρρη» ε[,, ἱ 

1 ἡμήπί ἂν έζογες ἴπεεΥ βογαίπεε ἀὐβιάή. 1 
Οατεροπ!, α) 

{Ίο ΥΗΗΗ ο(ΙΠΗΗΗ Φοεγαΐες [αρίιοηΗβΙη». 

ὁ 

σερ μα ρα πο. θα τά Ὡς ο ο ο πα Ἡ στ: η ο ο κροκβ ᾱ πο». 

αι αν” αρ ο ος ας ας. ο ο 



ΟΚΑΟΥΙΙ 
ο. 

Βέρου ο [ορ μα η ΑπιῤεΙομελαδή)ς, 
δν: 1με να] γῥεγα, Ὅ ης [κου πμηιῥιῤὴμ. 

ο 

δεὰ Φπαπᾶο 1Ύ0/Η1 Ρτοίες [βρενίον βιονίε 
βρα ο λή, {η ορ δ. 416 εν! οφα {μογεαλῥι]α: 
ΔΛ{αγρ πα ἰδ ) [μσεδίη ἐ 1η! ΙΦΗΗ 6/0. σσ σ’ εχ [η ηΗΙῥ. 
γε[ῖεγο ςκἰάοηη [ο ᾗωριρο)βμόῖ δχΙΠέΗ 
Λο η /άχο, φή ο σσ’ τηλαθίΠΗΥ ἐ]]ές, 
Λο πομλίμαίά ο πί ἵη[μία, (9 Ρείογες πυ(γὲ 
ΔΜ{άπΜΜΗΙ οἱ ο] ή ρω [πρεναΡμη. 

Αἰἱσαπηεπί ὃς 1 ) ΠεΟΡοπ]ρο ΙΓ αοεάα-- 
ηιοπΙοτηπαχερίριις, 

ο μαγίρία ορ ραγίανη εΜοτίος, ο μά ὍεΓο ΜΙΡΙ]. 

ο οἩἳ [. 

ο Ροή ΙΓ ΝΝ αν ο] 1) [ή 
δ6/ ο. 

αἱηχγτεη]ς, 
Ἐ χιέο οχ Ὢλοίς αἱρη ῥόβονεν ῥεγηΙαο(, υήγή, 
ο Κο σόο( μην Πποίς[]α α[ᾖείειες, 
ος Ὁσαπίρης ἆς ΑηγεἱαπίςοΏίτ” 

ρ 1ο εχρεάἰτίοης. 
η, ο ω., ὑμεέω ῥγκέεν 

ας Η[Ιῥς ῥς αίεῃ 3 ΡΟΥΥΟΗΕ α5[0ΥΘΗ2. 

αἱπαντι ΣΠί 

φν ς 1. 

(γαρ βςςῖρ ΙτςΓσομ 
1! ) 

ΥΙΤ1. 



5 ὃν σ / : » ἡ Φ ού /. 

Τ1{ν οἶνον ρυγία έπει οσκ ο ίνα ναάς, 
3 

Ου | έᾳροι Υ αρα, ο) γα α- ρύ}) οἶγοι επσες, μα 
δε 

Αλλο οπότε τε Τρώων Ἄνεα αρύαῇοε ἡνω | 

Φομίκῶν λαγωης τὸ’ έασεται έργα πισα: | | 

Γ 1 Ἴοντος κὸρ θέ πυρ ἀσστίον, ολ, κεραιών ὧν | 

Πριαῖρεε όν α αὐώ Ἅἷά α, κώμα δν α οὗ ἕοισιν 

Άμμια σεν πε ρα» ” ϱ σπθιδεται αυτό, 

Ούφατος α) σσποις 'Ἴσ9 χα] χείθονεν αὖδρες 

Χερσι, βιησακἆνοι, ἂ κρείοσονα κήσνεσι. 

Αλκαθνν κ ο) Θεοπομπω ζοῖς Λακεδα]κο- 

ων βασλόναι, η 

Α Φιλογθηµατία μα ἕλοι, λλο δὲ ζοσῦν, | 

τς Ἡ, ο 

Απόλλωνος Σαρπης. ὀνίς Ἱ ω 

ο)  Σελόικεία. 
Τὸ Αμορη) ηνοίς 

Εξιτε μμ μελών α α πα τή νωονές ὤλιοι αὔδρες, 

Φύτλης ἀθαλά των έθωδε ἒος ὀγωτηρε». 
πιωθτωνομλυοιό ει τῆς ας - Ἱ 

Γ μωβ υών αρατεία . 

Κύρκος ὄήρωσυ | ἑςρ) 2ο) ν ηγηλθις ο 

Οἷω πολλησι ᾿ ται Ὦ Φεέοσοισι Φονπα. 

: ο  µΣ ώρας ν.μ 
ο : να ος ωψ. ο τε 



ΟΚΕΑΕΟΥΙΑ 

οκ ι ο, : ἁ 
Απόλλωνος αλωνύμου, 

Κλνίν Ἑρμόω, η] έλιον ατ (ὄιυται 

Ημέῃ κ) μόνλω ο) οτε ο πῶν παρείη 

Ημερ: ἠδὲ Κρφνον, ησὶ εξεν Αφρρδίτάοι 
νι ήσεσι αθθεγκζις, αξ ρε μάγω ὀχ. λρισυς 

Γης ἐπ]αφβογ[ή βασι) Αα, ὁ ὼ πλυτες ἴσασιν, | 

Κα σφοδρα , 2) καβ' ἕκα ὰν ὦεὶ 9εὸν ἐσακιφωιέιω. 
Φρφήτη. 

ον δίδου /γαβνο παττερ ης οἰκηίορι σεμλῷ, | 
1, ρατα χοάς αετεπείτα πορέων ἠσὶ, αἷμια Χέλαμον, 
ού παμἀκκέλαμος, ἴωνβ ἆ ἆμα λ6-κὰῥέέθρα. : | 

| 
| 

Οἶνο } Χ, ) γάλλοι βὸλε 9 χα ὑδόυτος ἀἲγλαο) εἶδὸς, | 

Καιξ ἔυλα αρπον ἔλονται δ[ογλήτων ἀχυλαίω, ή 
Σπλαλφα ὃ Ὀ καὶ νου νλιπαροῖς ἆμια άμαχοι ασειδε. ξ, 

| 
| Δώμιον ὃὰ δλ ςονόων φυγὼν Ἄμάδημα λελο[χῶς, | 

Ἡερων υπένε ρε μωιων, ος ἐφύσρρυ, | | 

τσ ον / ο ΜΝΙ. / ο’ 1 ύ(οφε ,Ἱλωτοδι6υκτ’. κος Χέλι δα) μο). 

η. Αρμοήη κόσμοιο »Φαεσφορε, χα] (οφὲ δα)µιο), 
η "Γι, 

Δαίμωες 



υΥΕΤΕτἘ Αν 

| ο η ῃ 

ο 4Ροἰμὴ (πε εοσπο7έηε [ο οργή, 
Γους Δ4εγομγίμγ, 65’ 5 οἶεῦι εοώεγ ῥαέ]ο 

Ώ1ε (οἱ, : 1ρηάπα υέγο, ο βαρ αάβιεγίε 
Γἱες : σσ’ δα ΜΥΤΗΗ, 65" (0η [ΕΦ ΜΕΗΙΕΥ /ΠΕΥΟΗ, 

- }οωμοπίρη» ποη-[οογΔ, 49 τερεγὶε ΛΠαρογμηε 

--' δερίςε-γε(οηατό γεΧ, ΗΕ οΠΗΠΕΡ ΠΟΥΗΗΕ, (ορΗπης 
ἕ Ἀς 

Εεα]άε, ὃ [ησμΙαείήῃ [671Ρ6Υ ἀοῦ [εριερ]ιεί νους, 
γατ. 

Λ{ΗεΤα ἆά ΤεΥΤά, ῥά1ΕΥ, Γή Ἡπεοία "υεΠεΓάάο, 

Ῥγήπιο ἄλαγαίμα, ἀεἰμάεργτα, ὃ [πσμίμξ αιγμ, 

[Τη] Ρειπλργέ,ομίμηηῆμε [ηημί αἶδα [Πμεπία. 

| ημιη 67 ας πάς, σσ’ αφ [ῥίοπάϊάα Γογήιαή, 

Εε[ίσπα [μένα ῥάδοπί]ά ᾽ομερομζα γή σἰάά μη, 

[οοίδην ωέγο αμβο[μῦ , πια οἷς αἱοίδρ [ιῥα, 

1} αὔποη [οε]ε[ἸαΥμηι αΠΙΥΙΑΥΗΑ εοΥοΠάΥΙ Λάέΐο, 

.ἄογίου η [γα έρε[]μ», ΓΕΥΥΕ[(γε Με αργα. 
3. 

Οµηηία- [αρίοης, ογηπία-ἀοέτε, οἱ ο-υςΥ- 

ι ([αης αμ αἰ ἆ9ή1ΟΗ. 

(ο οεέό 1µά{, με σσ' αΡίεης 1ο. 

ο. 



δα] 
κἑ. σε 

πό ΟΚΑ ΟΥΙΑ 
κ 

ην Ἰ να ολλ. ᾖ ν ἆ μὸ ο 86 4.74ΥΤΟΠΕΡ Φ41 ΡΙΟΗΙαΗΓ οἵγεα{εγά ἔγογεᾳ 
{Π6[ οί], οί} [η ῥ[ασεί[ο [ 26. τν ῤ ο 

Ἂς 

«γα Μι ΙΕ (αΕΜΙΟΥΗ-οο/σέ{ο) έ. ρα 6 υέγο πα ]ῶΙ οὗ ὶ ἵ / τον κ |2εἴςππριο Αρο]μπις, 
νι 5 7 ο, ί 'ΡΥΟΟΓΕΗΙΙ ΕΥΙΟΡ οπή 6επογε, 

5 21111 “υεμΙγέ, 65. ΓΑ ΠΠ ΕΥΥΟζ4Υ6" ποςσθ! Γ - 
” 

ς} 
».- ” ] γ Ἱ ν 7 κ 4 . (0, {42640 Ὅα Παζ 1} ῥι ΡΗΙΕΡΥΙ ῄ Ἡπααμσείᾳα { δρ 9 
«ἄμῶ1ῇε ἄε εΟἵοῃαά-ἰμέδὰ βομΙῷ ἆιίο Ὅουέη, 
6) 14 4 Πο ιο ατα. [Ρ1Υ 6 απ) [6η ου} 

(ο ΜθΥοΜΙΗΥ [1γρ 
πν 

1 {Η] ει εοπερηιαηίος, 
1 ΤήρΗΡ ΓΕΙΑ ϱ/γεα ΗΕ {η 111 1Θ υΕΗ)ο ογί:, 
ΥεὖΗο ἐμαροΥαΡογΙΗ1 βαβεβίε οσα ης οΙῥΕΥ. 
«γα δς οἶγεα Γον 1ος ῷ οομηἱρεγὴή, χε]; ας. 
{απο φήάεηι Γογῳ η Ηποβίῤ; οκ Ηη1έ[εεπέος 
ΓΗ ΡΙΗΠΙ οκ έγεηλς [ὁ / ρεύπαας, εῦ με Γο(εγάΗΕ 
ιά ἐρίοργε σε ος έμε-οἱοζία γη ]οιιός βα[ίαή1. 
ἔ]άς Οία 6 Το πηρία ἀ{μογή, ἕγ αγζογος άᾖως, ο να νο. 

{ΛΓΕΙΓΙΟΥΗΥ1Φ; ΨΙΟΠ ΙΙΙ γηβῥα, πάεσᾷ, 1η 1113, 
δ/ γυά 1ε-ἐρηὴ; υοἰσΗῤ. 4ΡΡΤοΡΙπΟΜάΙ:. 

΄Ύ λιΤ., . . Γ/αβέτΟε(/α{Ν έρίπη7 αὔη]ζα, 
ασ1, 6/ΙοΠΟΥ4{ ΓέίγοςδαΙΕ. {1ῤΡΙΗΙΗ6. ο. α ᾿ }. . : 9 9 μω ὦ ος ΘΙ(ΗΥ ΥΠ ΓΟ(6ΡαΡΙΙοΥΗ {η αηής «]οἱογό ῥαῤῥεηέος νο ολα) ο... . {ώγζαΥΗ ή ῥί]ε οο {1Η Μήλο ἄ9ι1ο. 

ἐπ. 

ῥοίμ | 



Δα ἡμονες ο Φοιτὼ σι σοθε 19 θσνα, ση σοι πονίον 

Ανα, κα τοι δα μανται ο ΩΡΑ θσοἱο. 

κ 

Γολλο : θρθίλὴ , παδροι δὲ τε μκαγτίες α)δρες, 

ὦεε πα ἱερου Α /ἍἝόλλωνος, 

Φ« ος θες νεο: τες ..-, οιο λνέθλης, 

Ετλητ ἐλλέμὸ, ο ἀέμάο ερεφέμὰνο ὀμφίω, 

Ο παῦδι δηωθη Ἕρίαλλ ἕον έα ραλα, σηκου. 

Κλυτε θρνηρεφέω ̓χόματων ὧπ 1) όσο χέλον ὀμιφέω. 

Εότ' αἲ αἴω πγείοντες, κ... ἐθλοικελάθοντες 

Τοίσωνται πα ζσορισν ολωντίο «9 ηθιδωντες, 

Έρυμνος σὶ αὐ σοξς χλσμον απείσονα ενάωεμος έα- αι, 

ΜΗδὲ διεξέρυ γησυ ἔχ. η κια να ὴρ. | 
Αἰθαιλοφς αλλ γοι]α) ὃ σσ τυχον, έκπεσε πυρσὸς" 
Του κὸρ δὴ θρόντ τε κα ὄρεα δεΙκαῄνοντες, 
Φάλρρισι πυκκάτοις α σσο ο κάόλισν, οσον μῶνοισι 
Εἰσιδεφν ο το οίση ατα/ζάσιον Αιοοε έγλος. 
Τὸ δν χα] ποί κΟ«Κάρω, κ, 1δειδρεα κε, 

ἩἨλιδαάτωντο ορέων νόθα ηές τ' οί ποντω, 

Ααμρωται ᾠαπόύρο πωτήμασιν ἑμοπελίοντε. 
Και |σὶ αὐτῆς πληγείσα Ὃ ος ἑταῄρη, | 

ἆ Τολλ αχίς χπεος' αλα χάζσται Αμφισείτι 

Ὑμή δὰ οἷω χα] ; πλην ο ον! Φρεσυ ὀλρος έχοντες, 

Τέτλάτε μθήρέων ἀμείας ἔοπα δήοεα υμω, 

ο κονην ρα ερ; νο ασε αμα 



αδ ΟΚΑΟΥΙΑ 
Τώσιλὸ Μραίδοιο Διιὸς κατένά-σε κθίρόωο , 

ΟΠι κε ὧινήσωσι μλῥὰν ἀσαλά2του αζακοις, 
-- } ο, ον : Ἶ 

Αἶσα γὸ δδλιχοίσι γθόνοις αθικαλλέασηκὸν - 

ΓΠυρσων α]ώραισι δεπετεεοσι δαμκζιδαι. 

αὖξι αλά/κης τν θιων. 
Κλύοι μά.) οξκ έλόλοντος, ἐπεί μι ἐπέδησας αγα |κν. 

Ἂν 6 

/  » ὁ / / Ἡ ».239/ / 
Όιωομ αἰα/χα]ης τόδε καρτερον, πδὶ επ (2ϱιθύ. 

ὃν | 

ΑΣ. . - ; ------“Ίολε σι ἑασυνᾶνως ποισιδεμκώὂοις, 
ἳ 5 95 ο / 9 / ν πα, / 

Όι απ έμὴς κραδῖης α)άγω ἱεροίσι τύποισι, 
4 

Ῥόυα σ Φοιζείης ον 2 ἆνον ὑνοθω ο] [Άγς, 

Γνοιῃ αν ο λίγυρη κεκα λυμιμένον ἠέρος αγεῖ, 
Θφρνᾶρον μολπάμσι χα] οδρρητόιο έπτεοσι, 

Καπατσιν ἀμφὶ καράωο αμ μῆτοιο θὸχπος 
Δεπηῤῥέων ὑμλύων, Κ4λά ΚΣ) ο) «έπλησε χιτ να, 
Αμβολασδάω Άι γα προς α)εσσώμλνον παλίνορσον᾿ 
Αὐλού ὁ) ο. βεοτέοιο Φίλζω ἐτεκβωσαιτο Φωιέώ, 

ποἝι Ὀπολύσιως τν θεών. 

Λύετε λοιπὸν αἵακτα ) ββροτος ὃσὸν οκκέτ χωρή, 
χ. 

τι ζπαδοίὀμλυοι δηρον βροτον αμζεοδε; 
ιά 4 2 

Έρπε ἡ χα] ὀᾗ ὀλέως σηπέρχεο τόιδε (μώσας, 
ἆ 

Τῖαφεο 



ΥΕΤΕΧΚΑ. - 9 

Εὼ εαν εε]ε[ὴς ]ομής αάμίε εαρηῖ, 
Οκοάσπῳ; υευ/ αμ εγἶπΗ,άἨ/Υή ἱποῦομβΗ, ες. 

ο Εα οπίή οΥαἲ ἰοσίπημὺ Γερογίῥ. ρΗοἩ ΕΤΗ ΡΙΗ 
Σααΐρης Ροή ἱῤηρ α ἶομε γι), οὐ /(Ηηιἔάμηι ε[]ε. 

:. Ώς «οαᾷῖομε ἀεοτΗπῃ, | 
41 ηΙϱΟΗ υο/ηίδ, µ14 1: [ἐσα( ΠεςέΗ{α1ε, 

3. 

ΠοΊΟΗ ΜεοβΙΓαιἡς ᾖος υα[ἱάμή,ή]ο ο(αγ) ϱ)άδ. 
| κ 

-ο--- ἕ οι] αΜίεῦ [ε[εμαμτεν βή[ος υρηδέ, 
΄ Ὁ2μα θπῃεο εογᾶε εμεο [αργῷ Πού, 

᾿ 1 

ΓΣ ἱμμεα Ρβαδεα ἆομοίροης εχ αἶτο ἵμος, λ. 
{αι {16 [1γἱάμ [ο οορΗἠμαίο αοι ῥητί, | 

Ἱ. εἰ οἴπΗ ρα» 00" η[αμάἡς υοδή, 

| (εαίαιὲ οἶγοα σαρηί Ιηομίραι! ΤεεερίοΥΗ 

Ἱ. Τεημίή τυεἱάπιομΙοΥ. Ηο[]-υογο ἐ1ρ]ομῖ! Γηἱζ7, 
Γ [ΜΙΑ ρου ὑοπίτοσα [1η εἶταίμε ΤΕΟΜΥΥΕΠΟον 
ἵ. 1ήμίαφης οκ ΡΗΥΙάΤά άγάή1ΡερεγΙΕ υοςςή. 
| Ώε (οἱατίοπε ἆεοτιπῃ. 
| Φομείαη Γερῦ, ΠΠΟΥΡά [7 μή 0 απηρ έμς εαΡΗΒ 
| Ἂκ 

Όματε Γρζαµ/6ς αν Πιο αεί οχΟοἰαἡὲ 
] ας 

 ἕαάε, ζ εεἰθγίχου «ἀφοη βοερε [έΥΜα1ο, 

ών ο” 



όο οπΑαογ{α 
« 

{γε ΆΗΠΕΡΥΜάΕΗς υριδή, ἅα ΦΗ1εΓΕ 4μ/ΟΥ1 υέγο, 
Φ6ζ4Πάο ϱΧ[ϱΙΗη: 1 ΥΗ ᾖσήγαηε, σον α πιο) | 
ΝΗΙΑΗΑ [ἱη1ο ή ιάπίδ ον γεΥ αμ έγεη». 

; κ 

ὁΙλάομας ἠπχαίο. πεζά] [οἷμο ( αοοεριαδη μη, 
κ 

Αλαἰαάες ηγγηρῥα Λη Ις για σηΗ [οἶμίο Ρῤαδ/η), | 
(οποίο ἷοή 6έ- {ο {ΜΕ «4βοίῃ 6/1. 

Χ 

ὦ οἶμί{ο πίῷ{ «ΟΡΟ, 60 Ίηεοί Ρῥεᾷῖοι θα αἶρα 
«ῥεγσίίε, 67’ [πει ἀε]οις, Φάνη υοπεγίηη. 
Λάππα οθχίγα γή 1 απίρηρ. 
α4Ρ[ογσίε θ0Μ0 σειηε]]ου, Παγειῤμε ᾗαςί εἰ. 
1 οἰ]έο τυἱγΝή1 ο Γ6Υ ΥΕ εγἱφεπᾶο [οάα[ες. 

Ώςε Ηευιαίς, 
Φοῦ Οροι αρίοπηᾶ [οΥΗΗ η, αἴφμο ΕΙεύγκί | 
«4 (ε-σεπη γέσεΙη εοἶεπ/ος ευ με[αμέτο. 

Ώε ΟµπΗἐο ΙΠτεττοραπΙβιν, ή 
(ος φμίαΣ ἱφησιογέα ίς απίνηα εοΥρογ{ αγορες, 
(οσπο[αεν  [αρίοηε]ς βοΏογς 4[[εέζρ: αἲξ απίγια | 
1η] ῥιεία{εΡγ[ίαη πιά ϱ[ μμ. ] 

ο πτ ΟΕείβης [αρρ]ὶσίο Πταβεέχις. | 
(ουρη; θμἱά ὃ ἱπΥληὴ ΤΟΥ ερ [6 1ρεΥ οδίεζέη ε[ε, 
«άγια υεχο ῥίογμηη 1 οε[έῇι γεριοπεεο[οεΆ1 ε[.. 

Ώς 



ο ο ἅ- 
[Ππαυέο ὃη Εάθρων ναβων, α)απαύε δὲ ιά 

{ 

Ταμνωνε εχλυ(ον πολίόν τυ πο β ηὶ Ὁ στὸ 'Ύψα ω 

Ἀδηλείκω ο θνάω χρσἲν παρα α ἀπαέίραις. 

Σδόγας α μτετασον, νεῷελέιω λὺσόν τε δδχ αι 
κ 

τον / / / / ) ον Ἰδαιαδες νόμιφα! µουσα]ς µεγα Άυετε ᾧοιίσου, 
ὰ δις / / 

Αόυυσαι Όέαι εκ τή(βολον Απολλωνα. 
Ἂς 

.Λνυσατε κ σεφα) ους. αι μιά» πὸόνις ὑδατ λο κ 
ϕ 

Ῥαΐατε. Β χο) 2έαμμιαί απα λεβφατε, χαί λαμόλοιμα. 

- θυξτει ρης δως γής χλασδὸν ρατε χε ρα, 
ες» 

Χγ γ ε οφβαυλμοις δὶ θύμα, ῥίναν η τε «οσρσωπου, 

ΑΔ τε Φώτα γαρρω αλασι σοτες ὁ έτα[ροι, 

σοι ξέ ῥα(ων, 

οι (οφίζω Ἅθογ ων τα. οδρ Εθραρο 
ρ] 4 

Κο] ανάκ Τα σεοαζὁιμὸ λωοἱ 2ο) αγγ». 

Τι ιῶ9ἱ δλδ Χ{0ὲ ὴ 

ο.) λ ο». Δν } 

απ ἒς πό Ἄθισου έρωτήσασι. 
ὶ - 

Οτι, 9 ὧθ α) τη ο) / 
γι / 
4 [ι Ύ /ζὐσα οφίη 

, ΄ 

λ] αν Τί 6) ολαΏη ο Χθμαος. 

«ην Ὁ αν 2 2 | ο.) 
- .. -, 

δω) (κα λλυ α δραλέσιν βαο α γι 6 α, σ σος ν β οξς λητο)’ 

πα δε ῥΑ Γ ! ΥΤ. ά ἦ {/ . : / Ψυρ) ϱ) ἀσιθέων εἰς ὁδθμου ' εδ) Ἱς (4, νι 



0) ὀκΑσνιΑ. 
όλα ΤΝ ἐκλελοιπότων ὠθηςηθίωὴ. 

Δαφ! 3 [πυθω οἱ Κλαθάζω"τε μαι κατα Φοίου 

Αὐδήσει Φατίς ημετερη θε μιτῶ δισ ὀμφαῖ, 

Ἰυρία μαλυ γαι/ης µαντήία Φέσκελα, νωτω 
Εθλυωη, πηγα] Τεν) ἀδλμάτα διγήεντα, 
Και ( νδυ ὧν ΑΦονίοισιν αἱ σσ'αἱ χὀλποιση ἔδεκτὸ 
Αὐτή γα]α χόμᾶσα ) (ὰ δὲ ὤλεσε μυβλος αἱῶν, 

Μόνῳ σὶ ἡ ελίω Φαεσιμβροτω εἰσετ' ἔασιν ο 

Εν Διδυκφν γωδλοις μαυκαληϊον ἔνδέον ὕδωρ, | | 

ΓΠυθανος τ αἱ πεζαν κ σα) Πτα ῥναόσιον αἶπος, 
Κα κραναη ΚλΦΕΛη ᾖηλὸ σὀμοι Φοίθάδὸς ὀµφης. 

ος 

Αμµωνος οὐ Λιθύη. 
αὖδα της Αυγίδε τελάρτης. 

Λἰδυδσὰ κρυνν βαἷλος Αγίου δέµας. 

μι. 
Ερμού, 

Οι ἐγὼ ον καλέάς, Ζάυος χα] Μαιάσὸς ᾖοο, 

Ἑρμλεϊσοοθέθηκα λιπων ώςρα]ο) αἴακται. 

κ], 

Εκάτης, 
αθξς ἑαυτὴς. 

Πσὶ εγω εἰμι χόρή πολυφάσκαζος, Ερα)οφοίε, 4 
εν Ταυρώπς, 



ΥΕΤΕΚΑ. 5] 
Όε ἀεξεόχα οτασ]ο{ ή], 

Γ)ε Ώγίβοπε αΒ!.Η  (Ιαγίάφο ογαεμ Ρβαδὲ 
/.οφμείΗχ [6Γήεο 1ο/ΜεΥ ἱεσι(Ηαὴς υουίῥη». 
{η ΗΙεΥά ο μάεηι ΓΕΥΥΑ ο/αομία ἀἰμίπα ἱη ἆογ[ο 
ὡ εαΓΗΙΕΥΗΠΕ, ΓοπίσφΗε ὃς ᾗα μμ νοΥβίσοῇ, 
Έεβαο φμἰάεὔα ΠΠΕΥΗΥΗ ΜεΥΥείγες [1 [με γεεερίε 
{ρ[α εογτά βία», ἐῑία υεγο αὔ[ωηρ[ ἱππΙεή ον. 
ᾗπλοο αΜίεΠ 5οἷἱ βομαίηεο- ἶμ[ γα πε] αάῤε [411, 
1η ᾷΥηιογΗ οαμήιατίῤ» Λν{γεα]εία ἀἡμέπα 4 ά, 
Βγιβοπβήπερετ/οἶμα [ὸ Βαγπα βίο υογήίος, 
Εε[αἰεῥγο[α (1115 α[ΡεγμΊη οἱ [αεί υοςύ, 

σα, 

ο 472704 {η ζή0)α. 

Ώξ ποτε Απηΐραιις, 
11ο εεσε σ]εῦα «4ηηίῥα Ιώ εουρη». 

Χ. 

αἼάεναμή. 

]ῇε 0σο Φε! νου», Ιομὺ ον Λ αίμα ῥέμε, 
ΑΜ{εγομγέμο ῥτοστε[]μ [μπα γεἰέτο οα]ε[ίγερε. 

στ... 
| ΕΠεζα(ε/. 
| Ὡς {εἰρία. 

{]]α ὁρο [1 ῥμεῖ]α υμε]ηογηπό, οαἱμηη-[οαπάθν 

1Η Τι κ μκωώω κατ. κι ο ον 



σπν ϱΤ 

η ΟΚΑΘΥΙΑ 
ΓεΜΥ/πο-υ ΜΠΕ, ἐγίεερς, [αμα 4μγοί- πο], ιά 
α. 

σ 

ή Ῥραῦο ἐχρεΓς- αγ{. μο[ς ά ΡΟΥΗΙΙΥΗ [ ιργίάν 

{ ΗρΙΟῥ {ΜΥ «ΟΠ ΡΟ(Ι 11005 Γ6Γν Γογέης: 
{ιό ην 11 1ΖΗΙ{ {11Η [μα εΥῇ. 

4 ἐ6 υέ}ο αἱ ῥή ΥΙΟ ο οσο 

ΓοΥΤΟ ΙΘΙΙ έοΥ{1 ο] αἰγογῇ σεπη, Γερ:ὲ. 

ζαα ΠΩ ή ο ηη]ά Γ[αατο, [ὴμ]ά γή 4/6 ἱῃ {ρ[ο. 
ΓοΥήτά ΠΡ] ε (στο ῥΗΙργΗ γή - ας ΥΕΠ0β, 

|} εβιβ.οπιπίπο-ς τα. σον εἴγε ρείες «γε ο1- 
ἶγεα κοπά ἄμεξ οὐ] μερα γ41 ἀγάςομες, (οεύς, 
Ἰ ση, ρριμ! ὗέ οπεροηίος] [Γή 
[ο έχ εαρίτε [μή 20 η[ι 1 γείος έχιγ610-. 

{ή -οΥ δε ϱἶγΟΥΗ Μοϊά 1 οί] [ΕΠΗ ογάήπεηη. 
κ 

4 οιίαη Ροβ [ψεεσα, ΗΥΕΠ/ΑΝΗ, εἰ” -Ρ]επα»η, 
[ηβομιά ᾱ, απηρίά { οι ει Γείιφμη. [υεγο οὔ[6Εζο 

ΓοΙΥΑ1Ι άΠΙγηα [ή - ηΗΥΣΟΕΠιμΜΗ ΟΛΗ» 
Α) α[μη; ο ϱΙ]1/ υογρογή ος 461ε αε[εζίαῃ 
{ον ή {1 ζη[οἳ, 17 ΠΙοΥΜ1ἶή βο/10. 

Ἡ 

Ἰ ομί πα Ες πυα]ᾳο- ΡΥβάρηἶῥης ρολο, 
ο ο, {η Πα Γ//1 1 ἱη/6ΗΙΕ ζροΥ ή ποπ. 

ὁ ' 

 ΗΥηλέα ΓΡ ο/ΥεΠΗΕ αἰβογξ ης ορΏ πόδι 

{λεος». 



ΥΕΤΣΠ Α. 6; 
Τωυρώπις, τθικαρίώος, ὤπηνης, 2θυσοθέλεμβοο, 
Φοίςη α απείροτεχη», φαεσίμθρρτον Εἰλείθηα, .. 

Τεμοίχου φύσεως σεέυθήκκατα πθλασα, Φέρεσαι" απ 

ΑὔεθιλΔὺ πυρόεοσυ ἐφδδμλή εἰδωλοις, | 

Ἠέρα ὅ] | λο)λιοίσι ζογάσχιασιν άμφικαθηκὴ, 

Ταια σἑερομ. σκυλλοικων δνοφερών ολνος ζοώιοκΘ«4, 

Ἡδη μοι συγε πδωτα ποίϕ, ζανον ἳ ον αυτο). 
Μορφ, 01 πελετα| Δηήτερος ἀγλκοκάρπου, 
Είασ παλλάνλρι, σῶξι ποοσὶ δὲ Ἀευσυπεθίλοι 

Αμφ! ο] τη ζωη δδλιχοί «ωἝβρεοισι δράκοντες, | 
Ίλνεσυ ἀγθατοίση ἐφερπυζοντες αλωθηγ, κ 
Ἀυτῆς ος χεθὸρή ή Ἡρτωμθυοιἐ ές ποδως ἄχρον, 3 .. 

Σπείρηδὸν τόξι πάσαν ας Ἰχθσχκον, 

Ἠεριον μν ὁ φόνο, ο ίον ασεροπληδεο, 
ορ πολυ δώμα. θες λίπον, 6 αἲ Ἐπραω .- 
Γα]ης ζωός Έλφοιο, μα λάοσαόυγσι, 

Ππφοι τ΄ Ἕλρρητων ἐπέων», οἷσ δη Φρένα τέρστει 
Αθανατων ἀδεη ἡΘνητο βρρτές, 

Ἡλυδον εἰσαήσσαι τες πολυφροίδιωνος ὠΟχδο 

Ἡν η τ Φύσις άδρε λκώ, πριν τόν 

ῥηο / 4 / 3 ον ΄ ἳ 

Τιπιέ α αεί Ος(ουος απ αᾗθερος ὧδε γατι 6 οῃ 

6 

; ς 
ΦδΝ. 

---- . - . με, 
αρ ας .- Ακ αμ ολ) νο 

ορ ο μερος « ' λα τν αα. [ 

” ΑΡ 



όό6 ΟΚΑΟΥΤΑ 
Θφοδωμοις Εκατέω κε ος ὀκλδλεοστες η ̓ 

Τ οιῦ μὴν ἀπειρητοις μίωτθγᾶν απ΄ αἰθρης 

Ῥηϊδίως .ἀέκωζας Ἐλ1θονα δια) ἄγεαδαι | 

Τοιδε μέσους μεσα τοισιν ἐπεμεξαασω α αλταιαι | 

ἸΜοστρι πυρὸς 9µ/οιο, πόμοικφέας ᾧ ὠσσδρ ονείροις 

Εἰρκρίνς ερόπεοσιν αεί χα) δια] µονα» ἔρδων, 
κ 

Αλλ’ οἱ μδ καθύ δρ ματήοροι Ερανίωνες, 
τι ο / / ) β) ος η / 

Σρχθμδνοι κουφοισί μεθ ρπιίαισι Φέροται. | 

Ρίμφα δὲ Ἐφλοδαμοισν ὄλημύσαντες αλά/χαις, | 

Εἰς θον ἐπειρρμᾶνως δὴ ἠώΐον αἴρσοεστ, | 
πι. (Θηητοῖς ἐσσοθνως σσοφητα 

: Δε 

Οὐύδὲν ο α θωματοισι θ τοῖς ποτ -ἀδείμαρζον, 

Ου ἀκράαιίον ἔλεξε 6φοῖ Εκάτη λοφηταμ. 

Αλλ' οσο πα γκραύτοιο νο πα δρ κα τᾶσαι 

Αὲν ὀἡηλείης σελανέζρται,α ἀμφι δὲ μτίς 

Ε απεδὸς Ξλβῥηκτοισι λνὰ λογίοις βεθμς 
Δεσμώ σὶ ὅξυ χληϊζε, εζιω » ἀγάς με ζρσίωδε, 
(2οση ωχ χὠσαιῃ πθωυώρτατον ή ἤρχεσα χθσχιοῦ. 

Αλλὰ τελὰ ἕ ἕο 4ΡΟΥ κακοθα ρνθνον, ὦ ὠςσεδιδοιζώ, 
Πηγθρί δα α γθίοιο δέμας ποίφ, ἠσ] σππιωσι 

Ζωοισιλ εστοίσι κατοικιδίοίς σκδλα θωται». 

Σωύρνην 



υσνώωθνες..., «σον, νο. 

ΨΕΤΕΕΑ. 67 
1} εος-ἁουιαηέζως περα 116 άμα ὐοςα [ή ηε 

| ν . ο (οἙβ μα ίῤηεξ 
| ο» φΙάετῃ {σβατ ἐγάῤος [ἱοςεδτὴς αὐ εμεις 

Ἱ Εκοο, ἱπηίτος η {εΥΥάΥΙ 4[άΙα ες μοΙ/Ο: | 

4 εάἷος υεγο εβής ὑποραεπείῥης "υεηής ([οη1ηία | 
4λιρ ἐσπε ἆμμίπο, ουηηίά-ργα (επί ΓαΦ/άηΗ 
Ἰηηπίῷ ῥοπαπίῥιο [ρε ὅν ὀεήιοπάΡ [αειεπάο. τ ' 

αεί Γµροτήηὴ [αήήγχου οχ[ε[ίεῖ, 

Οὐμὲ [ομίῤης εΣή1 υπό [εΥΜΙΗΥ. 
Καρεηι αμτε ἆεου-ἐσαήεῥης εοηηΙΠΕΠΙες εσεβ]- 

[η Γεγτασι 6 ΙπαΠ{ΕΥ πια ΗΕΙΠ{ ΙΥΥΜΗΠΗ, (148ἱρΗς, 

Λ{ογιαέῥης [εώμ]ο υαείρη ” αγ. 
: π 

ΛΜΡΗ ἵῃ ἱηηλογίαθης ολ]ς υβη Μαη ΓηΙγεριάμηη, 
Ίν/εφι ἐγγσή αἰκίη [αρίεδης ΕΙεεσιε ἀεί-υαιίδης. | 

δεἆ εἰ οπηπΙροΓεΠ{{ ΠΛΟ31Ε 4 ῥα1γε ἀε[εεπάεη: ο 

ΦέηΡεΥ υογιέάϊε {ψοεῖ, οί 1 α/ΤΕΙΙ Ρηάεπεία 

ο ταδιὴ ἱπ [γάτο Πλαπεἲ οΥά 0 [χα. 

Γ΄ Τποο ἰρΙΓΗΥ νου. Φέαία επί ἆψεῦ Ί16 (άη{άή, 

Ό) πα απίπιατε [4ΡΥΟΑΜΗΙ υαἰμὶ ης μή1. 
κ 

Ἱ. δε εοηῇος ημλάτΤΗ1Η ΡΗΤΗ, υἱ ἓε ἀοεέβο, 

Ἱ «Έκτμια[]μεβτί οογρα» [αο, 67" αάογπα 

ο Μπίπια[ίῥηρ εχἰσμ ἆοηηο[1οῦ [1 εἰἰίο1δη». 



σ8 ΟΚΒΑΟΥΙΑ 
Λάγηγβα σσ" για Ομ γή μέ μή (οε[]αηη λα ήα 
(µη εἰ δο[ιος, σσ- εοἰἱεέίεη {δ νηα η 
(Οε[οεηεη πίτα, ἔρ[ο ἐε[μρει σης ῥας-υοιᾳ. 

κ 

(Λος [ογήπα Μη] βέ, {οἳ απήρια [ία Π1)] ἴπαβέγο; 
Ει [α/μ]ο ἴ]α Ρεγῇες ἄε ἰαμγο αμ σηρὶ [ροιο λαἲά 
120116 γεεερίαομ] Γαεο,ὅ ΙΙ η 
11 Ρίεεο Γηάεης, ἵη [01Η πε υι(]εδή;. 

νά 

(μὸς ππογ{α[ῷ πο ἀε[ιαεγαμέι Γαμὗρια σπα ἆαγε 
{καμγο, σσ αγε, 67. «ΥΡΕΊΓΟ [[επαἰάοξ 
Ο) ΜΜ υθγο ἵ[α Ίοη αηλαϊ {πίοΥ ΗΡογίογε [ἑαηςὲ (γής, 
7η τυπί οἵα εοἰ]ὲσδε αἷσο νο ο η ευ]- 

κοντα. 

ο ογαρίαή, 

Ὡς {εἱ Ρίο, 
γα φἑάρηη Ρεν ἄογηήη [οἱ βίιᾶει ζω, 
ᾗ εξ θα, ος ΥΥΗΕ ΦΙασπς αεί, ουἱ( 1 1ομΙΗ 
ζλοῤην ἱπεχρμρπαφί]ς οἱ ]]ά αυ ΥΕ ΓΕΥΗ -«γγάΠος, 
παμη κ ον εαρίες ΓΑ ΤΗΊΟ {4 άο «υ εί 
ἕπάίφηε εκβ]αγαίηηι οἱ Φε {4 οΥς 1η], 

Ὀψεοσισοηιί ΟΥρΙΙΟΤΗΗ ΓερΊ. 
γη εἶθι 1ᾗἡς ααἱ αἰ[οσηὦμγη, ΦΜαίογα 67’ ερο αἰκο. 
(16Η οΥη {1 εάΡΗΕ, ὉΕΠ{ΕΥ υΕΥο 1416, ἡός πο... 



| ΥΕΤΕΚΑ. 
| Σμύρνης χα! ς’ὑραχος Ἀιζαλοιο τε μίγματα τος 

Σω χείνοις ζὄροισι, 9 α,θρθίσας ας σο )μέωίω δ 

Αυξ όσοι λα αυτης πο. τζιωσὶ ορχέω. [κ 

Οσα! μορφαι μαι, τῦοσοις ζωοις σεχελάω, 

Κα σοδρα. (ωταπελό, δάφνης, δε μοι ἀὔσλμεθλου 

Οἴκου ἐμοῦ χώρημα ποίφ, χα) ἀγαλματ πολλον 

Κείῳ ἐπσά, χὸμᾶνος : ) ύπνν έκέ τοι αὖα,θρήσεις. 

Τις βρες ο πο νροντρα» οπαστιαθα| 

αρ υσν χ9) )γαλκού, χα) ἛἜργύρου αἰγληθίρον 

τὸ 9 ζαοὶ Φιλε τν δη καλυβρλωέ ἐφεστως; ν 

Είν ἓν ἀγφρόμὣμος εἴρω πολυμµαιρέα Φωτ ἵν. --] 

απ τσ ᾿ 

Σερὀπιδὸς. η 
] πόδι ἑαιά; : Ἡ | ὁ 

Φαιθρη μὸρ αν Ἰδωμα ά ο λαία, αυγή. . | 

ι ἩἨλδε . πζίλησ μέγας θεος εἶθεν ἐ ο 

Καρτος ἀμθ]μιόχετον λαμπηδόνα Φλογμοτύραφνο, 
| Βοσρυχο’ ο, κεφδλης νεά της, ἡῤοπώσι μετωποις 

Ἱ Αμφις ἰμνθμἆμον πλοχμμάς θ ἱρρρία Ἀλυεί». 

| ἡικρκρεοντί τα Κωσρίων βασιλά. 

| Εἰμὰ 9τὸς σοοδε μοβ, δν έχω εἴ εἴπω 

Ο ὐβάνιος κόσμκος ΚΕΑ) : γαςηρ δε λα 

ε 14 

ος τν. ο σφι τμ 

Ισ οαοα --.. 



7ο ΟπΑΟΥΙΑ 
ιν να β 9 ἃ Αν ο  υ } ὃς Ταμα δὲ μοι ποδες εἰσι, (ο σι, ὅατ ϱ) αἱθερι κθνται, 

ὃν λ λ / 9 / Ομμά τε τήλαυ)6, λχμαοθον Φαος ηπίοιο, 
εν / 3 γχυ: / ἕ ο 5 ὃα / ΟΥελιδι ἐρωτ]1ντ!, τίς «πθ9 τῆς έμκΗς βασιλείας 

9 / αν οι {ν 2ῇ .» | ἐδειωήη (ο(σό, Ἡ τς ἔσ-αι µετ' ἐμε; 
ρ ὶ / / Ν ὃν :Ἱ ο. { Γρατα 2α0ς, µετεττείτα λθ)ος , χα] πό λμα σείω ἀνοις. 

.. ο. ͵ ὶ 9 «ἱ 9/ Σύμφυτα 3 σπλύται Χ4/ εἰς εν ίουτα., .--------- 
νο »/ »/{ νὰ το, Ουὺ χρουτὸς α(9γΙΟΥ. ὠχεσι ποσι βαδιζ, ή τε 3 ἀδηλον 

ιά ος ὧν «λ]Φνυων [ὁίου, 

ο λος 

ΑσκληπιΒ. 

γε. 
έαιλν. 

ι--- / 5 6 ν ὶ ε/ { Το έηε ὃς ἵερης ηκῶ πο , οΥ ποτε µΗΤΗβ 
ε / αν Φφοίζῳ υπό νααόσα χω (οφίας (βασιλνα, 

: : / 
9 η { ; ἡ Τόριν Ιητοβλής Ασκληπιον ἅ ολλλα, τί πό ὃη 3 

κα «Γατ α 

/ ο» » / Ἱροφωνα τή ον Λεβασεία. 

ΘΈηδα[οις, 

ῃΠ ε)ν δὸρλ συμθδλε ἆν ηθροῖς , σήσαοδτ όπαμων, 
Αασίδος κοσχήσαντες ἐκ, Τζω εἴσωτο ννῷ 
Ορος Αθισυμλυής Μεατημος. αυτερ ἐγω τοι 
Α ρω δε νλνέων Φβίσω σρα του αιασισαων, 



| 
| ΥΕΤΕΚΑ. 71 αγ 

ο Το αμεση ῥεᾶες γα /[βαεια! ἄμγον η αἰρετε |: 

| Οωμσφ, επαίηηρ [ρ]οιάξς, μοδα ἱμηπὲ Γον. ([ήπή» 

| Ταιά1 πτοτοσα τί, Ο πἱ5 αΏῖς ΙΕ 

| τεσηῇ ροτιτῖτ τλτα,αἲτ αιί5 ετ]ϊ ροίεπις» 

Όίπη 1.6υς, ἀείπαε υεγ δή, 65. [ρίγη5 οὐ εἰς, 

ο (οηεγεῖα αΜίεύ [41 ομηία, 65’ η υΠΗΥ1 οΜηΜΙ. 

πο μμ Ροϊρητία ϱ[ὲ εἱεγά. ᾖγι εἶοείδε, Ρεδίθρ υά4- 

εηιογ ας, ἴΠεοίέά1ε εχἰσεη» υΗαη.. 

Ώς [αιρίο. 

Τοέοςα εκ [άοἵα "υεμίο ἆθμβ, 4ΜΕΥΗ οἶήγη η]άΙΕΥ 

Ῥβαβο [μεση δεης ῥερετῖε [αρίεηηα Τέρεύ 

Ῥογίμεη πεζούς [ομἱαρηω. [εά φμίὰ Το: 

ΝΕ μα: 

Τορβοσή Γοὐαο. 

Τ{εσαης. 

Ριήμ[ηνά βαβα ΡΗσπειό εὔ ῥο[Ηθμειροπ1ε ΓγοραἩ 

ομμήΙ ο/ΠάΠ{Ε ΠΕΗΤ1,Φ1οά εοἱἱοεαΜΗΕ ἔη ΓΟΤηΡίο 

«4οέγς πίΙοΨΊΕΊ65 Λ. ϱ[οπιμο. αἲ έρο οεγ{ὲ 

{1γοΥ ΜΗ ἠπΙΙζοΤΗΗ }ΕΥάΗΙ οχογο εἰγρεαιοτη 
ε | 

οπλο 

ο {[ομἱαρη]. 

᾿ 

κο ο χώρα ρω εν μας ες μα τας ο ποσ-α. ο μμώἩ - 
αν νο σμ ο ώς κών ον ΕΝΤΟΣ 

- 4. » 
ωλ πο, ς . : 4 . 4 / 

ας 

; 



Ἱ μι 
{ λα 

ΟπΑςΝΥΙΑ. 

δη 

Οἱ ἱποβι/οΥ 2 οεογ/. 
«ΞάεΙΗ] πια ἠπίοΗρταπη, 

12η) [αγεατά ἵπ [ᾖαγηήπίῤο Πα σλίμα πε ιά 
12ειμα υἶία. [η σγα υγβες ἀἰ]οχογὴς, 
| γδος εἰἰαη υἱγογή ὃν σἰογία ΠΡὲ ἡγιγιογέα [ή ογῇς, 
{ΊΥΟΥΗΗ ρά[ϱ {14Ο οι ΗΡΕΜΗ. 
ο ωέγο ΡαΜεΥᾷ οµίμήή ΦΥΕ6ΕΠΙ «ΜΕ εἰ]ά άμΥΟΥΗΗ, 
Φάπε ΤΗ [ρεγα ϱϱΗ/οΥέΕΙΗ 04 οᾷψε δεαιής 
Το ΓΗ ΙΥΗΗ ε[]ε 111ογίζ[ίῥῃςς. 

Ώςε Απάγοηίςο. 
Άερεμέο αμ{ΘΙΗ οχεἰ(αίμο οχοεο ῥίεπο βοῖιε 
Ἰ η Ἡμιάμ, [οἱ θης ηογίῤως, 
Οἱο[η, εὔς,υαγές εανπε[ζοη, 
{ΥΥΜΕΕ, ϱ ο οηιείοί ϱἰηος. 
7 οΥΗ/ΙΙΑΥΊΕΗ 0. ο αεηρε[[ν ΡΟΊΊΡΟΥε 
1’ο[ζεα ἴει πχ, Ραπας 
Ε ο 2 04 π]ά[ο αα {η υΐ(α Π11/0Υ. 
Α/ 
Γ Ν απεσε[ίαη» ϱΠ[6η1,ποη ομἱαμεγίε σἱκάί μην. 

Ώε τα [ου πι ΙΠΙρείαϊοίθ, 
Σ]αδίεμς {η έομΗ ή1οΥθς σσ" {ος 
ΜΕ, ορ: αι ο) 1η ὁ ή πάε υεπη[ὲ: εοη/[ρεέη» 4411 110 εαγη οἱ 
Εγήγηιώ βαδός ΕΠΙ) πυζγ ος αν εορίδίη». 
Ῥ λ.ς ͵ ία 9 ς .9 | «:Ε]οὔΥέµηΣ τε σεΥό ἱεηίτεγ ε6/βἐσαπάο (ή ηιο». 

ἵγπας 



γΨΕΤΕΣΝΑ. 
ΦΥ, 

Χρησμοὶ ἀδήλων θεών. 
ὠώ τὴ Δἰδισια χ49ὶ ἐεγθα μένος, 

Λιν µοιράών Ἰ λα νήμασι ν μάτα κάτα] 

Ενεκα σης βιοτης, 6 λω ρολίιρ ἀγαπαζρη, 

Ασιά τ αὖ φωτ ο | (οι κλέος ἀφλιτον ἔ ές-αι. 

Ανόι ρώ ποιρισήνοντή νέων λκοείκελον 9 ρμέο. 

Ἠνδη πο μήλων νομᾶν ἠσ], ἔτὶ ούρων, 

Δήπτεσαωτν έᾖπε σεύνήοροι χα] μακκρέοσῳ 

Έμμεαι ἀθανατοισυ. 

σδδι Αιόροίκρυ, 

Αἴθνης οἱ αὐασας «ὖε τόπου πλήρους πότου 

Ανηρ πελιδνοο, άῤῥωλον τὸν ῥόπον, 

Στυγ/ε ὁ6, πολιός, ποιΚέλος χαμα]λέω!, 

Επειασεσείται. σ | δεβάσει λομάω. 

ΤΓιλίω θλλα καυτὸς σουτ ιο ῦεἰς πο) θόνῳ 

Ἐσύσερου τίσειεν ἀθλίας δίχα», 

σας ααωκῶς έσολξος 9 βίφ (φλας, 

029 γὸ Φέρωνμάχαισ, 6 Φύγηζίφος. 

αξι τν βοοχήμονος βασιλέως. 

Το α'μο Φαμό τι τὸν τόπου χα) τὸν Έδπον 

Οθεν μόλησας οἷος ὀφθείς μν Φίλοος ς 

Γρως έχα }ὸ οέρεζοα βων πλέον, 

Και (φεωίὅής (οφοριώ ζις Φιλπάτοιᾳ. 

οκ ατεθνς στα ζώων οποιο ο ΙΡ Ρα η 
; ο ον οφ --- μώκο) ἐς αρα κκἀλλνκα, ον ο. 

. . . κ) 



σ4 ΟΚΑονΙΑ 
Οδ υ τετό-χας Σπήσδω ς τέλους, 

ΊΜονος αλαβρείς ε όξ αλακτόρων, Ἀλέος, 

Και | νέκρῳ κρ 2ο τίαε λιπων ὦ κρώτο. 

Ὡς ςλί θέ χά γ» θὐτυχήσἑε! ὅ κρ αυτος. 

Ῥοίωτοις. | | 

ΑΑρνη ηγἠρθ« σα ολ ωὰ Βοιωτῖον αἴθγα. 
8 

ημόον τόδε πασι Όποί Φαῄνοισι βροτοῖσι, ' 

Ῥοιωποίς 3 ἁάλίσα, χαὶ οἳ αξκναιεταίουστ, 

Θηδα[οίς. 

Θησωιοι Καδμριο πὸλιυ κατθωαιετοίογτες, 

Αἰκ. έδελητε πα ζαν οἰκδν σεἑὼ ἁμιάμιονι πλάτω, 

Έκτορος οσα, ΓΠειαμαίδου κομίσαγτες ἐς οἴχοις 

Εξ Ααπς, Διὸς ονεσίης ἤρωα σεοεοῦε, 

ελιαῷ πρεακα . 

Γηλνέων ο, ὲ Φύλον ς᾿ «ρα ραῖς μητίέτα ζάς, 

Ἐ Ἅρισου μαικάρεοση ὀλύμστια δω. έχοισι' 

Ῥωμα[ων βασιλάς ] [μλίανός ὁκοῴδης, 
ἵν]α ρνάκἆλνος Γζερσων πόλιας κα] πείχεα μακρα 

ΑΥ χόμαίχων διέ σορσεπυθὰ κρωτερῳ τε τ σιδήρῳ, 
Ῥνω) λεμέως δὶ ἐδα µασσέ πολός τε χα] έθνεα, πολλά, 

Αλλά χα] ἑασεθίων αἰδραὶ Αλαμαρμὸν ὅδας 

Ὑσμίναι ώς, έλων, αλαπαξζεν Ὀοέρας. 

αξι τής τελθωτῆς αμα. 

Αλλ ὁποτὸμ σκητ]ροισι τεος [Περσήίον α]μκοι 

Α νὰ 



κ μ.ο ------ - το. οι ---νι'.' πὔυοι -οἙὩ---.- 

ας ν ΕΤτΤΕΚΑ, σς 

[ή εοη/εΟμ1η» 6 Ρνοςῥεγγήσα] εχί, 

δοὖμβ εἰμέτς εχ Ραἰατίο, σ]ογίαήε, 

ΕΕ ΠΙΟΥΙΜΟ, ορή16, Τε[ίπΦεη: ΡοτεηΠάΗ). 

οἷς ῥγομ] Πάπα μέ οὐτηπου ΙΠΙΡεΤΙΜΗΙ. 

ῬΒωαοτῖς. 

Υπο υἰάμα ΠΙΕΙ Β αοΓΙΜή1 υΗΗΗΣ. 
κς 

δσΜΗΙΊ ῥος ουηηἰδης ] ΠΙΟΗ/ΙΥΑΗΕ βουηηίδη», 

Ῥ ποιό αέοη1 ια χίππο, ὃν 115 41 οἱ βάαδιαΠ!. 

Τ]εσαΠῖς. 

Τγοῤαμί (άπιὶ υγεία ἱπεοίεπέος, 

δυο ῥραιγίάπα βαβΙαγε οἱή! αμ οἰ μι 

Εοζίογν οβίρηρ Ραπία ἐγά/]αεἡ ἵη ἆοηιου 

Εκ Α[ία, 1ο ΠΠΟΠΙΣΗ ᾖΥΟΕΙΗ εοἶ116. 

Τμ]απο αροῄατα. 

Τεγτίσεημτη φμοπάᾷ 6επβ» {1 ῥτμάε» Πμρίτον, 

[ηἱηηίε[ ίσα Μήη θεα ερἰε[τεν ἀιούχος ἱπεο[επείδη»: 

Κοὔιάογμήή γεχ ]μ]ίαηο ἆεο-[ιηὲ 

Ῥησῃαπάο Ρει/αηήι υγδες σσ: πιαπία ἴοηρα 

Ῥεἱἱοο[ογμηη υα[γμείφηε ζμγοφμε[εττο, 

ΕογΗενή Νε ἀοσαμΗ υνδες ἔσ' σε ος πηΜ]ά:: 

Ομ οἱ ἱμό υἱγούήι -«{ἰαπαμίος [οἶσηα 

Ρισπή οΓεὔΥΗ εαρίση», υ6] ΜΗ 46105. 
Ώς πιοτῖς {ρ[1Η5. 

«4εροβη και [εεριτὸ τὴ ΡΕΠΟ [Η6ΜΙΜΕΥΑ 



σ6 θπΑοντα 
7ο κά ὁ εἰσιοίσηα η /απίεηι σ]ασέ[ε ου ος, 
Το ἐο ἵη οκ ἰμ γη υ6βΕί [η εἰς μή υεδίομ η] 
παίφμε ῥγοεεἰ; αρΙ{αΠΗΥΗ 1 υμγβίπίβς, 
4διεδία Μπο ᾖή1 ΥΙΟΥ Μῇ ἰαβογίο[α ογά. 
Ἰοπίες αΠ)ΕΠΙ ας αιῤεγίο μ εἰς ῥαἴ6ΥΠάΝΗ αμίαιη, 
{-άε ἄεπιίσγβης ΒΗΙΑΗΜΗΗ {ή ϱοΥρ» νεηΙβί, 

[τα]ίς, 
(ὗνρα {αι Ὀγαο ΕΥ] ες οἶίεη Ρορμίω, ρεηδε. 

ΏΌε Ιοαππε(.οίΠπεπο. 
{1 [οεῦς αμ{εηι ῥηήη]άὁς σσ’ ῥΥάΙΕΥ [Ρείη εχάἶσε. 
ο  ήοη1ούο μον ε[οα ἴη[ε[ἔογη οΟΥΜΟΥΜΗΗΣ 

(µηγτα ἆο Αἀοπίάςε, 
Ο Οἱηγγα,τεκΟΡγἱογῇ υἱγογή Ρίγ{ή ῥοαἱοίδμ», 
{η/απο εἰδι ρηρενγὶφη σἀΕηαμο ε[ξιαἀηιίγᾶα δὴ 
1ηΤογ οὔό βογηίπθε, «Μο αμ16 ἡ]]ᾷ μγηέπα ᾖαεαὴ, 
Ἰ-να φαξ [ηῥαξξα οσο (Ες εαἰέῥ.αἶίοΥ υςγο  μθίρες, 

Οοπ/[ιαπεἰπομοταπίς, 
ου οἰαηιαδίῃ, 67 Γή νετο Ρίογαδίε, 

/ ο 4 

7ο Ηδέο ντος [ερίοῃ υογι]οίδη», φμία γοό]]ε η αἲ- 
Νήαστίπο, (ΩἨ665 ΑΏΠΟΣ, 

Ο [έπος ῥγο[εξἷα {ο ἱμρμος εοΛΓΕΥΗΗΙ δεἰἰαιογες, 
Τα αὔι τομ Γοἶρία ϱ[{,1οἱε[λαῤΙῥ [οπούδς υεπής, 

Ώε Μαππσ]ς Ἱπρετατοίς, 
Φεά ρο/ἴγεπια {ο ἐνεγαῤίμμγαη(ά ποηιῤηή;. 

Μι]είιὶς, 



ΥΕΤΕΠΑ. 
Α 2) Σελ) κείης κλονέων ζιφέέοσι δαμάοσης, 

Δή πτεσε σῶδδς  λυμπον ἀγή σπυθλλα μπες σχημΑ, 

Αμφι  υμείσι. κωκώἆνον ο οροφόλγόν 

Ράντα βροτεω) έδκων πολυπληζν αἰίζω. 

Ηξής 6 α/τρις Φαεος παλωῖον: αυλέιο, 

Εδω Ὁποπλα]αθείς μεροπηίων ἐρ δέµιις Πλὂες, 
Γταλιω: τας, 

Λαϊον ἀμθὶ Δ ροίκρύται  πολιώ ποτε λα) οὀλδαθα, 

δι ωῶά Κομννς. 

Τοποις δὲ ὃν ὐ69ἱ6 χαὺ παρ. ἐλπίδα, πεσήε, 

Ω πῶς νήση βραμα δεν κοροακὠν; 

Κμύρα  σὸρ Αδωνιοὺς, 

Ω Κιύρα βασιλθ” Κυσγίωνανδρω) Δεσυφενκτων, 

ΓΓαρ ( κάλιο μὴν ἐφυ, ὁσἡμιασότατός ( 

ΓΠωτων αὐοθφπω.. δυο δὶ αυτον δα μον ξ ἔχηζν, 

Ἡ δν ἐλαονομάλρη λαθρίοις ἐθλμιοίς, 0 σὶ ̓ἐλαύνων, 

Κωνσαντβπολίταις, 

Ώοις βοήσει τει χα] σσ ωρος 3 Ορέωησει, 
ο 

Ούαι (ο ὦ ἐπ]αλοφε, οτί ὁ χελιάσείς. 

ἠλακρίῳ, νω 

Ω ὀβομή Ἡ μα λα. δή σε νέοι τείρρυσε μαχοπαὶ, 

ση δὲ ος λέλυται λαλετὸν δε σε σαν (χολή. | 

δι ΜανΜηλος βασιλέων. 

Αλλ. ὑσατη σεκερθὶ πι! λαθη Άλλου. 



78 ΟΚΑΟΥΙΑ 
Μιλησιοις, 

ζαιμοι Γερρίθων τέ Φονον μέλὰ ατηολεμίσῶ, 

ΓΠιρσήρων τε μόρος, ση ) δἔνΦ ρου ἀφθουλέρ. παν 

σοκ Μιαηλδε. 

Αρχή Κκὼν γε (Φπθλοπτεσότα! τή τς 

Οτοὸυ καταρέη τὴ ώς Βαθολονος σὶ ράλων | 

Δυσ[λωῇτος εξ χ] Φιλόγθυσος λίαν, 

Παισιδα», 

Ασυ Ταβανν ἐθρωδὲς ἐλά-2ερον οἰκάζεαθααι, 

Πνὶ τν ὃς Ασίας έρωτλότ 6 λωϊον εἴη 

µΜετοικά εἰς Κ6θΥΡΟΥ. 
Εὐδα[μῶνο Κοβωβος, ἐγὼ δὶ εἶδιω Τ ενεώτη. 

κ 

5 τυλὸς Θη δα! οισί Διωνυσὸς πολυγήθης, 

Ἠσμόν Ἀίθῳ νο οξάμμέι. 

Αλλ οτεδηνύ μφαι δῥοσερέωὼ Χς ̓άσο χορείέω 

Τρπομβναι 6ἠσωνται ἐὔσεφέας, κατ’ αἰγιμαό, 
Και τέιλον λούβρίο πολύςοιογξοσεται ολα; 

Δηή τοτε µυβία Φυλά πολυανερέων αἱιθεφπων, 

Αλλα, ἠὈργοήθοντα, καικζω Ἐλπειμῶνα, ὀλκζω, 
Ἱερυ κΑλλιρθοιο πορον Α/θραύτα σεὲὼ α) χμ» 
Και σκυβικὰωω ολέσει χρω σι | μυσήθδα 291) 

Ορηΐκίης ο) ἑηποαύτα σοιὼ ἑλπίσι μθρομῶνηση, 
Αυτό χει βι όποιο τελος κδὺ πότιμοὶ ὄπῖασοι. 



ΥΕΤΕΠΑ: 

Με[αῖς. | 

Γη (εισερηής οεάες οµγα ετἰ δε]]α-ρετο/ο, 
δεγκονμᾳ; Ρ:[ΗΗΙΠατΙοΥΗ [11 ὅ αγὔοτ/οηβογυἡγῶ”. 

ὨδλΜἰσε]ιαξ]εβαἱρο. 

[Ημ ΗλαἶοΥ μή αεοἰάες Γεγ τες; 

(0 μαπάο γεσπατΗ Βαδγίοπε ἀγαεὸ | 

1μησμα ῥικρεάϊω {[γε 05’ αἴέάΥΗΡ αηλοάμ)Η, 
ῬΗιάϊς. 

7 γῥοι Τα δΥ μή οε[εΡγεΙΗ [1βεγαά}η οοηα1[Δ. 
Οπἱάαπα εχ Αια Ιπῖςιτοσαητί αἩ ρτᾶ- 

[ει ΟοΗ πα πλίρτατα, 

Γογμπαῖά (.οΥἱπΕβΗΕ, 4ἲ οσο γλαΙΙ11 ε[]ο 1 επεατε, 
ἀ. 

Ορ πα 1 μεζωπής ει Βαεε δα μα ἱαΗΠίά- 
α[Γεγε». 

Οιαεα]π1 ]αρίά! {πο [απ]. 
δε] φήάΛάο πγηρΏς Το[Οἱάαγη ΡεΥ υγδεηι οᾖογεαήή Γω 
ΓΓΠᾖηγος ὧκογίί εογοΠα(ῷ [η υ]οῦ, 

ΕΕ ΥΙΜΤΗς ῥα πα πμ εἰσεύπεη» ογἰΕ ΠηΜΗΙΥ1ΕΠΙΜΗΗ: 
Τ πε ζηβίεα 6εηε Τα υδίφηε [ραν[οΥμηη ῥουππμ], 

Ρετα, ἰπ[απα, πα ἰἐσπή αγηλα!α υγίδης, 

[γερμ]ερτήμΙ υαάμηη ἔτάη/στε[]α ου 7η αεἶε, 
Μο. ο) ΛΙ η Ρετάεπί γορίοπ ο, Μ' γα] ΓΟΥΥΑΥΗ, 

[η Τβγαεἰαηι υεγο Ρεπειτάξίά οΗΠα [ῥε Ῥήρηπάς, 

ΕΠΙςυἶχα βπεήε (2: [α1ΗήΗ α[]εονοπίν. 

ο 

μν 

πες νε επρεπε. 
Ξ ος ΄ : Εκ», " κα. ες ΄ .α νους 



ΙΟΚΑΟΥΙΑ 

αλ... 

ΕΟΓ 

Ἱ. ΑΜΡΗΙΙΥΤΙ ΑΟΑΕΝΑΝΙ6, 

Ρι/ΐτατο. 

Ιαέτηηῃ ϱ[ὲ αβΤΟΥΗ ἱάομ μη, (7 γοῖε έχβαη/απι. 

1)ήΗΙ Ω{ 1 ΗΓΕΤΗ πα γἱ ἱῃ Ποέᾖρ. 

11. ΒΑόστο.. 
Ε[ρεε, ῥαγβαγα σε: φμαπάο ἵμσα ἵιαγὸ η] (ογὴλ 
(πάῤεα, Εμῥοεα υί αὔ[Ε Ημ - ῥαίάίος αργα. 

Ἂ 

δες φμάΜάο απ αγά] Γεαρίμηε, με 
Λ/αμίῤης ἱμηκχεγίπί, σσ" ΠΙΑ ΥΙΙηΙάΙΗ (/πομγασε, 
ὄρείπ[απα ΡΙησμίθᾳ ἀεβγμός. 4ιβοηή.. | 
1}Ημπα Ραπά οχΗΙΠςΜΕ Ρο)1έΡμεγΗ, ἡπίμγίαβΙΗ, 
1η[ε[Η, οιρίάίκαιε [αρτα{ξ, ΡΗταπ(ᾶ {ε οἵά εογγή- 
«4. ῃ. γὶ ε0Υ1οοΡΙΜΗΗ, ὅΙαπσμήπελΜ{αὴς (ριμγῇ, 
Λ{ατεἰπῄιαεξ, (μπε ἠδεγιαιή (σχαοἰ ἀἱοηι 
{.ατο-εουηἔς [μρίρεν ὑπάμεει, ὃ υεπεγζα]Ἱζζογία. 

Σε 

{ἤμηα Ἱπο ναι, έμχεα 1 ῥεγηιοιοα)εε ὃν 4 Ἱοα 
Ῥειρῷ (ογο[ς, 

(αΥΑΟΟΥΗΣΙ εοπσγε[[ η, οσ' ῥαγδα γα εαητογοή!, 
{η ο μ[Ε εἰά η (8ρεΥ (1ο 65’ [αγηση, 

ος Ῥαθ- 



γΕτΕΕΚΑ, 

κ οι] 

/ » ού 
Ἀρησμολόγων αγόρων. 

{. ΑΜΦΙΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΟΣ. 

Πάσιερατῳ. 

Ερριπῖαι σἱο ὁβολος, ὦ δὲ δι τυόν οωπεπετας α) 

Θιωοισὶ οἱμκήσοισι σελδευα]ης αἱ νυκτὸς, 

πας ΒΑΝ ΓΑ Ομ 
Φέαζο, βαρξαροφωιοὶ του ζορν εἰς θδα δη 

Βυύόλιον. Ευδοίης ὠπεχφν πανε α]γας. 

Αλλ ὅτὸψ Αρτέμιδος ςυσαορ») ἱερον ὦκ]έιω 

ηεσι γεφυρώσωσι χα] εἰνδῥίίω Κιωυσάραν, 

Ελπίδι μα μολθνη λιπαροες αὔρόαντες Αίας, 

Δία δίκη σθέοσὰ κρατερὀν κδθρν, ὕσθιος ᾖρὴ, 

Δφω, μαίµβουτα δοχειώτ ανα ἕ πλότα πυβεοθα!, 
Χριὸν γὸ λαλαη. συμιμίζεται, αἰκαἩ ο Αρης 

ΓΠόντου Φοιίζφ.τοτ' ́ ἐλθολερρν Ελλαδὸν η μορ 

Εύρυοπα Κρωοίδηςἐπαγὰ, καὶ ποτνιἁ Ἰνίκη, 
Ἆς 

δω δὶ τα Θερμ δονη χα] Ασωχῶ νλεχεπαήη 

ον σέλνοδὸν ,χα] )βαρζαρόφωον υγάώ, 

Τη πολλοί | στεσεουται πρ λθέχεσίν τε κόρον Τε, 
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ΥΕΤΕΚΑ. 52 

Φαρἰ(ΗΓΕΥοΥΗΙ ΛΓεάογή φἩ [αἰα[ῷ ἀῑες αἀμοπετῖε, 
Ώε ΜεΠεπιοτηπιτεάίτη. 

ΕΕΡΗΕ οεγῖε ὁρατία φμἱάεη. πώ, [ου ἀορογιρίη, 
41 6[[επε υέτο Ρεμ βαδλαΡίέΜΥ Ρ6Υ ἀἰος ούΊε». 

Ός ΕΙτα, 

Εφηία Μ. ε[[οπο [ομίεν 65" [εατοῦγής ἀοπηίτα. 
Ττογεη/αδς ὃς ΓΠεαΠῖς. 

άι φΗαπάο ΤΗΡΟΥΕΠ/ς 4 ἨΡΡΙοΗΙ 7: 2οιβὸ 

Γ1αγιίπα, Όργοεος, Ο Ρἰασαγαίπα {π1ογγά [εγίε, 
(1ο αξξο (άΗΥο ζ[μη[1γὴ οἱ [οἷς: 

Της πε ο ο υΥδί πιά [μή ο εμέ 
{ησγμδ». ᾖή5εε παύ1φΡεγεΝΊΕ ἱη ἔ]λω, ( μοαμζμη! 
Τλέεεηγα ᾗ οααίὰ ο. Ηλ Ρ/οοίφ με [ρογ δη[η 

«Εμ βαδαηεγήπη ὑμρί εάπαφΜε εογηἰεο 
Ἰπά πιεά (μη {πίΕΥ (ογ/πέβΗηι 5’ Φἱςγοπεή. 

ο 

(ή νεο ΟΙ πημΙποπαἰπή ἴπ Πάήιαη πημ]ιᾶ 
1Η{1/1οΥΙ1, α σἰογία ΕΥΙΗΥ απίηπο ϱοὔΙ ΠΛΟΙΟ, 

Της φμοᾳ; ἄἶλοι αφήμμῄρες; η ΘΗΙΗ ΓέΦΡΗΠΙΜη, 
{η αγ{ ΟΡογ{6Ι ]αἴμηα ΨΙΟΤΙΕΠΙΗ [η]. 

11 411 Εηλίά1/ς οκᾖ[ΐεη [σε ού Ιμ]εαηὶ, 

1 ρίζςῥ. οὐ έε ως δίς οὐ ΕΟΧ αὖ οἴδης {ο ρή. 

Νε ἆμτη [γἠσίάμ» ε[], ἄε εαἰάΜ ηΗσαγο 1161, 
«4ΗΤο Τό ενα, 6ἵ, Ωρα ΠΜ Ίια Γεπείαηο, Ἴ 

{ ἢ 



σσο-------.ς-πκ τπασβφποβνΊε-η μα ν 

πα; Ἑ σας καϊαοσςμσ-κας, -ὖ ΕΞ πο ρα. μασ 

οί μας ες 

πι σ --- 
ο ο κκ 

ι - 

δ4 | ΟπΑΟΥΙ.Α 

ἵ ρμίογα ῥαϊγίη βαδοῃο τοΥ φβίπφμε (αἱεηί, 
11]. ΡΙΟΡΙΤΗΙς. 

ορασιαΠΙ5. 

(αμε[αμε δραγία, Μα σαμής σ]ογίᾳ εχοε]]μά, 
Λ/εε ζτομή ρείε αι εἰαμά ΥΟΡΗΜΗ. 

ΠΟ μ εα «ΤΗ ΠΙΑ τε εὐπεθηπε πίῥεγαιως, 
Ιπ{ΚΕΠΗΡΙΟΥ βοπΙμΗπη με” μέἶηο ασια ῥεἰέ, 

Ι,εοπῖς Ππρειατοσί» {αρίοηειἠιπα!, ἆς 
το[Πευτίοηε Οοπβαπεἰπορο[ίς. 

Ῥγπαπιή α μία, ϱὴ (οπ/αμιπὶ ἄοηλης, 
Κοηιά, αἴημε ΒαβγΙοη, ϱ' δίση 0η Άομα, 
Κοσποτεγζσ’ (ΕΥ ερητεη ρὲ [αρ μὲ, 
δα ἰ{ογα υἱσπῷ αππή ἀοβοιρηίρη. 
α ΡΗΙμεγεῦ 4Η ΤΗΣ εοἰ]εςζμγα ος σε, 
δύΗ υἱΩπή ἱπαρεγάεήγά οΙΠΙΡΗ». 
δεᾷ (ΕΡΕΥΗ/ΣΗ1: αὐ ἴσπε, Τε αΜΗΗ σε µε 
Τοἱαηι ἱποπεγαδίε, 65’ ΤΕΟΠΗΗΗ ΕΨΕΥΙΟΙ ΜΗΝ. 
1γρ μαι ΠΟΠ υπ Μαγὴ [ου απ/εα. 

Ώοπεςαδ ογἱεπῖε εοπδΡεέήρ αἰρίωο εἰ 
ΓΟἱσίτου ππαηο αγ ῥεγαί(α ὑππρ]εδίε άμμος, 
Γἷα[ζαρ σεγεἨ/ΕΣ, 6εήΗΙΠΟ 4ΗγάΦ υεΙΜΕ, 

Γαηη φείῤμ; ΡάΓΕΥΡΜΗΗ ΟΙ ΗΗΥΙ {11 σΥΑΗο. 
Τε [βεγὶ υεπεμτέ [011 {η υπάίφεο, 
Γκοζζα υοἶμέ αι οΘΠ (ΓΗ ο ο Τομ ααδίμε, 

[ερ εχ[ εφ μετ Ρε φο» ἡμ[ίος, ο0 οἷεοεῖ. 
4άζοφμε 



ΥΕΤΕΚΑ. 
ρν / 9 6 - 

Εν καλαις πανα[συ έχων Τολς πεντε (α.λαντα, 

11]. ΔΙΟΠΗΙΤΘΟΥΣ. 
Σπαρτάται». 

ο, ὧν δή Σπάρτη, χα] αρ μεγάλαυλοο ἐδσα, 
η σεθεν “αρήποδυ βλαψι χὼλή ἡ βασιλέα, 

Δηρον γὸ μάλοοι σε καἴαχήσοισυ αᾖσῖοι, 

 χερσίθροτον τ΄ τ΄ ὅτα χομα κυκιώομαλος πολέμοιο, 

Λέοίε ς 6 Ὀφωζάτου βασιλέω» .«πἲδχ α)ασάσιως 

τῆς Κωνςαντίνή πὀλεως, 

Ῥυζαντος α,λὴ , ἐσία, Κωνσαντήνη, 

Ῥωμὴ Βαθυλών χα) Σιῶν ΔΑ γέα,, 

Τολς ποὶς έκα ὧν χα] σὺ σεέωαρζἀό κρούτος, 

Μιας «Ἠ ἀύδιε ὑςερούσης εἰκαδὸς. 

(λς χοιώ ἆ,ροίσεις την ἐθνων ὃ Ὑθισῖον, 

Καὶ πάσας βρεις σὲ πεειξ Φυλαρχλά», 
Αλλά ὅτ πυελσαζον ον ἔαλθον Ἄνος 

[χασαν τεφρώσει. ̓χα] Ὁ σον λύσει κράτος. 

Έση παλι γὸ, ὥς όρο δσὶ ;ρξαμθ». 

Έως ά δακπυλος ὀφθεις οξ έ ἕω, 

Χἀρος ῥυείση» δακτύλου πλησε δύο, 

Αἰχμας Φέροζας, αὖροις ως. οκ καμιίνό, 

Δὶς τόνπα φον ὁκδικήσεσι μορον. 

Ηζοισισί αὐλιςκυκλοῦεν {ο σα τεκλὰ, 

Ευθείας, ὡς αρ κι κὐκλη σε δε κενΤΘέο), 

ΕΦ ὧς διχα]οις κ (δώσει τζιὸ δὲ κέεω. 



ὅό ΟΚΑΟΥΙΑ 
Κανή τολθ/πονἡ χαμή παν έσν, 

Κω κρά ον Ἔρόής τν ἐθνωῶν : εἰ αρ πάλαι. 

Δοζης γὸ οὗ οἶχος συ 9εξ χζηματήσεις, 

Το,εῖλνεσί σε «πθθεπεσοντων τη πέλας. 

ων δα, 

Χρησικολόγων γαυαμιῶν. 
Ἱ. ΞΕΝΟΚΑΕΙΑΣ ΓΡΟΜΑΝΜΤΙΔΟΣ, 

Άλλος Ὃῥ Ηρακλέης Τιριώλιος, δχὲ Καωθάς. 

ΠΠ. ΦΑΕΝΝΙΔΟΣ. 
ειν Κάτω λΦ/βάσιως εἰς} Ασίω. 

Δ) τοτ' αιμιειψα μένος σγιὸν κόρον Ἑλληασόντου 
Αὐλήσει Γ ώς 9Άθος σρατὸς, αἳρ ;ἀλεμίσως 

Ασίδα πορήσουσι΄ λκὸς σὶ ἔτ κωώπερα 9ήσει 

Πας χω κιάλ. : οἳ ναἱοὲσι παρ’ η ογέασι θα λόίασης. 

Εἰρολίλον χα Σρ σφιν ἀοοσητῆροι Κρφίων 

Όρμήσει, (ςύροιο [ο εφέος Φίλον ου, 

Ως πασυΤ ὀλατησιν ολένθριον ἡμθρ ἐφήσει. 

ΠΠ. ΦιπΠπΜΟΝΟΗΣ ΠΡΟΜΑΝΤΙΔΟΣ 

αν ον Δῄφοις Απόλλωνος. 

Δάφάν. 

αν ερ ἰον ἐπ' αλέθλ Φο[ίδος ἔφησει 
νι) τή Πα ρνηασοιο φονῳ δὲ Κρησιοι αὖδρες 
Χζόροις ἀγίς2οισε, ὁ δὲ Χλέος ἅ ποτ. ̓ δλόται, 

111 1]. 



ΥΕΤΕΚΑ. 87 
«άροφΗε ΤΗΕ ΥΜΥ[Η1 [Η1ΗΥΗ ΤΗ ΟΜΑ Εθν 

Λε μραμε πα Πίοηε» γοζχμγά, αε ΡΥἱ. 

Άαηῃ σ]ογίρ [Γ6ἱ ἆογπήρ υοαΡετῷ, 

ἵ δι {ο αα ῥεες ἴμος υἱείΠ! αδΙεςΘΥΙΗΗ. 

ον 1]. 

7η» [ε/παΥμή. 

ια ΧΕΝΟΟΙΕΑΣ ΡΕΙ 1κ- 

πο υ. ΡῬεΕἘτ]ί οι 

4 πεηρε Ε1 ογον]θε 1 {)ΛΙΡΙΜΑ,ΠΟΊ (πούοιυ. 

11. ΡΗΑΕΝΝΙΡΙ5. 

Ώς (αἱἱοτιι ιταπαταίπ. ΑΠαπι, 

. Φάπε ΗΗΠς ΓΓαἱεξ[ο 4ΠςΗ[ο Τεῖο Πε[[ε[ῥομ, 

Τίδία εαπει (εἶεαγή ΠοχΙ ΕΧΕΤΩΙΙΗ5, 411 πε[αγίε 

Αμά υα[αΡήτ.άεμε αἩχ 4άρημς σΤάΜΙοΥΑ 1 δΙαΡίΣ 

Λ{μιο πιασίς εφ ἠαξΙτάηΗ ἵμλία [μεογα ΠΠΑΥΗ. 

Ῥ τομ] ουιηίπο επί {ρ[» οΡΙΗΗΙΦΙΟΥΕΙΗ [μρίΤεΥ 

Εκοιαδίε, αμ ᾱ- Ίομε-ημΙΥΙΕἱ οάΥΗΤΗ [141 

Ομἱουπίο ος {οι ἶθια αἱ ΠΚ. 

111. ΡΗΕΜΟΝΟΕΣς ΆΡροΙΙΙΝΙ5 

ΏΌΕΙΡΗΙΟΙ ΙΝΤΕΕΡΕΕΣ, 

Ὀοἱρ]ής, | 

Ῥγὸμ] απε σγάμέ Μο 1Η υγ Γῤαδης Ι1ή2111Ι 

{α[]αίοτεα Γαγπαβ]. εεκάσ Εξ (ΥΙΕΗ/Ε5 υΗ! 

Λάαπη: ῥηΥσαβμη!, αἲ [απιά ΗΛ ἨαἨ1 αλο[εί. 

{ 44 



58 οκλον] 

τις ΦΕἹ ΤΑ τη 
Γαρίτεν [ίε, ΓρίεοΥ ἔ, Γμρίτεγ εγἰ!νοιπάσπε ἱμρίον. 
ΤεΊγά μη σες επλ(111, ἰ οἱ γεο υοςα1ε ΠΙΑΙΥΕ ἐΕΥΥ ΑΗ. 

κο ν αν 

Οία {η {/ὀρ/ηῆς αἰαία. 

Αἰεχαπάτο. 
Τη [μα ἀείμάε φκάαηι ε[ὶ ἵή "υπὰο[ο Ροηιο, 
«4πίε ν{.ϱΥΡΙΗΗΗ: ΒΡάΤΗΥΗ άΜΜΕΠΙ ἐἰἱάηΠοηηΙμαη!. 

Πη]απο Οα[α{ἱ. 
Γμβίτεγ φμά(ἷο αἆ ἰαὶᾷ ππειά αοεε[[εγήεἰαγέαημαγή, 
ΕεδαίμΥπΗς υἱ γρίπῃ ῥαηέ εοπ[ζΟΠάΕΥΙΣ  μήπιᾶ ὃσ 

Ἰ/Ἱσε[παγη, ΙπΗΡΕΥΑΙΟΥ (.οπ/[ἑαπμρ, [μα ἴειγ 

ΕΙπεγΗ εατα υἶτα πμ μῃ ζ»' γἱβέπα βαφερὶε. 
Ηίρραιεμο. 

ο/[/ΕΥ [ο ΙΠίο]εγάπβα ῥα[]μ: ῥαϊἱεπΗ απ]μιο, 
ΝΕΠΟ ΡοΠΗΙΠΗΗ ὑπίμ[ία [απ ῥαΠΑΠΣ ΠοἩ μετ. 

ΙΓ που]]ο. 
Ο)μίᾷ ἀογμαὴ πιασφαπίππε {εο ἕ βΙπημΙέ πάγιῷ, Εἱδὲ 

| ο Μαπο. (ῥγορε {πτ. 
να μία επἰίκα [111 [μ[γγα οΓΙά1Η ἄδεμΗΙή [εοπή.. 

Ἰαἱομιί ἱπρετατοτῇ. 
(εί ΗεΥ υ ει {ΙΙ ΘΙΗ ΠάΡΠΜΥΊ, 
Π]ές πογρ τε σγαμώ γκρί]. 

Ῥαιήαπία. (ΕΙ ΜΥΙΑ. 

«Αξία ἰμαιαν βρίκς:υαἰδεσγαπε πια]ᾶ ει υἱγη 



ΥΕΤΕΝΑ.: 
αἱ 11 1 Ἱ. ΠΕΛΙΑΔΟΘΝ. 

42 ιώ, Ζά4ς ὅοι, 43 ἔοσεται͵, ὦ µεγαλε 247. 

Γά καρποιὲ οὐ, 89 κλήζρτε µητέθοι γ91α)- 

πο νι ο. τσ 

Χρημαπσμοὶ δὲ οὐυπνίων δδευτες. 
Αλεξαιδρῳ. 

δησος ἔπειτα τίς 6ο] πολυκλύσω 9 πόντῳ, 

Αἰγόωιν οοπαροίθς᾿ Φάῤον δὲ ἐ χικλήσχοισιν. 

Τδλιαιῷ ὅ Καίζρι 

Ζ45 οτὸμ ἐς πλατὺ τέρμα μόλη κλυτοῦ ὑ ὑφρολόοιο, 

[ζω ρῥυρής Ἀ Χρονος μοῄρῃ Ώα]νη ὄπα πεμσηη 
Εύωςη, βασιλά» Κωνσαντίος Ασιδορα ἄ]ής 

Τέρι Φίλου βιοσό ας λρον χα) ἐπώδειωον ἔξλ. 

Ιαπαρχω, 

Ἐ ληθι λέων ὤτλητα παθῶν τετλκότ λυμῷ. 

Ουὐδείς αεφπων ἀδικὼν τίσιν Οὔχ. οὐποτίσει, 

Λωκρύλλῳ. 

Τ/κνώοσφς μιεγάδυμε λέων νεθροί δὲ τοι ἐγ]ιό., 
Μαρί. 

Δϕωὼ γὸ κοίτα χα! | Ἠποιχομῶύοιο λέονός, 

Οὐδμηή αωτοχραύτοξα. 

Τάχος βαδζ δε Μίμαντα τον μεγδ, 

Ένθα µόρος σε βεὸο Ἕρπασειζάλου. 

Γαυσανία- 

ον πας ο σ-- 



95 ΟΚΑΟΥΙΑ 
Σωκράτει 

Ημωή κεν πθίζατω ὣθιζω ἐθάθωλον ἵκοιο. 

Παραλέλειμμόῥοι ἀθησμοί, 
Απόλλωνος πό Κλαρίε. 

Ορα μδω δεδαώ με ἐλεζω Ἠπσάλεα χευθφν' 
Εν ο] ὠπαίτη παύρ σειύεσις καὶ νους ς αιλθιπαδιός, 

Φεαό «ο τον πδρτων ὑπαζον θοὸν ἐ ἔμμο [αω, 

Χώμωτμδὺ ας ̓Αϊδάο, Δια ο εἶαγρος Ξ ρχομθνοιο, 

Ἠελιο 3 λράς, μεόπωρου δἳ αἲθρθ! Ιαω. 
Απολλωώνος Ισμλω]ν τν οὐ Θηθαμ. 

[σὺ ὑφαμόμνος, να καοὸν : δω ἀμεινοῦ, 

Απόλλωνος τὸ Πουζϊα. 

Τωρα Θεμμβδντ μαχίω μδνε παμμέλα, ορνί, 
Ἠ ἁωεί τοι χρέα, πολλὰ παρέοσθται ο) 9 ρφποια. 

Αλκμβίων. 

Τιμω μαιτεῖς δώρο μανία Ἀποπαώσω, ἳ 
Κασυ )φόμ τμβεν ἐμιοι !ὅρας, ᾧ ᾠ ποτε μήτηρ 

Αμϕιάραο) έκρυψ; ας σσῦ )γὰω ρ. σεο ἵπωνις, 

Μενελαῳ. 

[δα] ουσον Φέρε κόσμον ἐλὼν Ὁ-πὸ σῆς ἆλό 
Δάρής, ὄν ποτε Κύαρι ἔδωχ. Ελένη αελάμωὲ 

Ὃς (οι Αλέξαλδρος τίσυ ἐθίσην οὐποδώση. 

Παρ μθμίσκῳ τα) Μεζωπονήνῳ 

Εἰρημ' αμφι λος, αμείλιχε ἳ μειλῤζωο' 

Δωσει (6 μήτηρ οὔ οἴκω τω έξοχα τὶ Τί6. 
ο Ακ τλ ν 



νυΕτΕΠπΑ. 

ΟςΓαΙ1. 

Ορ (ο Ώο ΡΕεβίαη σ[εθο[αγη υεΠῖε. 

οργα/6ΥΗ/[ά. 
Αρο]ἱηίς Οἰα]. 

λ4γ]εγία σὲ εἰἰοέζου οβογ{εθαϊ παμάά οοσμἶκά-- 

δες {η ΕΥΥΟΥΕ εχίσµα [αριεεία ἕτηεν βΥΗΙα. (τε: 

{}ις οσα [4βΥΕΙΗΥΗ 46ΗΗΙ ε[[ε ἶπο, 

Εἴγεσιε ημίάεη: Ρο, αἲ [ομεῖῃ υέγε ἱπαρίεῖε, 

Ειδοίεήη «[]αἴε, αΜΓΗΊΊἨΟ νΕΥΟ ΠΙο[[ε7η Ἴάο. 
Αρο]πίς Π[πιεπή ΤΗΕΡΙΕ. 

{αἱ ἐοχΙΟΥΙΜΗΗ ΠΕΧΕΗ: αἰ] πιαἰμπη, αἩ] ῥοπΗΤΗ. 

Αροι]ίπίς Ργιπή]. ώση, 

«44 Γῥεγηιοβοπίοη ΡΗσπάή εχρεέά αγά αΗΗ. 

Τις ο1Υ6: ΠΗΜίιώ αἠεΥΗΠΙ Λοπιἰπίρη». 
| ΔἱσπισοΠ]. 

Ρηείο[ή ήπεγορώ οη 11, {η απὶς ΥΟΡΙΙΗ1Η, 

Επίά ἓα[Γεγιο ϱγειοςή ηῖρί ΥΙΗΗΑ, 040 ού πιάΓεΥ 

πιρβίαγά μπι οεςΗ ΜΗ [08 εργγα ο {ρ[0 εζ μή. 

Μεπείαο. 
Εκαμγο [ο α[γευ οΥπαιῇ ἀοιγα δη ἆθ Γη υχογῦ 

(οἶἱο, αιξ οἵς σημ» Φε εἶοπο πιασὴΗ ραμά(ῆ. 

ος ΠΡΙ. 4ἰεχαμάεγβρώπα» σΤαμΗβΙη]ά» Ρεήάει. 

Ρατπιεπί(εο Μειαροπίίπο. 

{ΗΕΥΥΟΣΟΥ ἆε τί[ή, ΠΟΥΟ[6, ῥαπάο: 

δὲ εἰῥὴ πατε οπή, φ/ά91 [/1Η1ΟΡΕΥΕ εοἶς. 
οτ Ν. Τ58 



ἰ .] πο ας 

ἈςΤΚΑΜΤΡΕΥΟΗΙ 
ΣΟΜΝΙΟΕΥΜΙΝΤΕΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟ. 

[η [οπηπή ᾖοῦ μὲ, νεΥΗΗΗ [οηηΛίηη ῥος ο[β. 
«6ρΠΙΕΥ ΠΙΟΜΕΥΙ, οαἱαη1Ι{ο έ[ιος ἱῶλεγα. 
0ΠΗΠ1 Ε[] υοἱαγε, αἐβίοπί Ργοδα ῥος { σΏΙΠῃ ε{ῖ, 
Λάΐος ὑπ [οηηηής, αἡ[]ιοῖ]ον ῥαδεδές /πογς». 
ἆ ογαπ» ἵη [οη1ή5, ἰκιήΙγμς ούΙηἰπο ού. 
(μη πίςῷ οογε. «αἱ ος [ιά ΙοπεΙί ε0[6Ί8. 
ΑΝ{ογΤΜΗΕ ἵπ [01Η ογάΤΗΗ εγὲς έχρο». 
(ΟεοζεμΗ]ωή1 ἐχ{[{π]α1ο Πηο[ε[ξἱα γη. 

δὲ ας ΓΗ ΜΗΙ Εἱδὶ }αεἰε, ασεγθμηι {4 [ο π1ΛΙΜΗΑ ε[ὲ. 
«ΕΠΕΥ1ὲε ε[[ε [ί υἰάες, βαβεὴ Ῥομογεή». | 
(ΟΎΤετε ἵ [οὐ βηλάν [αοῖς ο. 
{1 αμαγο, οΙΥΑΤΙΗΗΗ [οἱ {ο «μοία!. 
Ῥεἱος ΡΗΥΡαγε, ΟΥΑΤΗΥΙ [οἱμεομν ΓσΗΗΠΗ ο[.. 
1 ΥΗΠΕΜΊΗ εοηροτή; βκίζατε, [οὐμείοπξ ομγαγΗ/[; σηὴ- 
6αρίβος γε[θοαν], ἨεροΓίογῆ ποίαΕ ἄαγΗΠΗΝΗ. (ας. 
«40 ορίου ἀοῄμενς, ρεγἰσμ μα α[[εγε ΠΠάΡΠΗΤΗ. 
«4ἶδιας υἱάογο 41165, υα ζεἷο εοΟ (ή 6[ῖ. 
(«Πές ΠΙσγε[ζεγε, Ποη ΔΟΊΗΥ1 ος ε[ερμονή. 
Α8γΕΡΙ απηρ]εὐΤ1,ῥοηήή: ο [η ηήι. 
ΓΓεγμεί]ε ε[] υίτμη εουαρ]εξΕ{ οαγΙβίσΗη. 
Ο7ΗπΕΟ ϱΟΊΦΤε[Γ [οησος ἰάβογος οοπ οἱ ία). (σα. 
Ο/ αμα νε[απιατο, εκείταε βο[ὴά ον) ρη- 

Ρεάρι 



ΑΣΤΡΑΜΥΥΧΟΥ ΑΜΥΥ 
Ονεροκθα]ωκόν. 

Λδλήν και υπγοις, νήζεχες ζώα ρ Τὸδ, 

Αργώς χυδαθαῃ, δεςτυχὰς οι το έδοις, 

Κλλῤνπέτεαδαι, «οκ ζεως καλής τὸδε, 
Γήών καθ ὕπνου, δεοφόροις ἔξφς ζόποις, 
Κλαίων και ὑπγοις ,πα][γδρῆς πιλτως έσν. 

Ε Ἴθροί στἐωέοῦ τιν, εἰς κα]διλα γα” Φέρὰ. 

Θλανὼν καβὶ ὑπνοις ., δχεφοροις ἔζάς ζοποις. 

Δυσωδίαν νομιζε τζι ἀλδία). 

ΓΕ θυμιῶσε τίς πικρὸν τοκύα ρ τὸδξ. 

Γέροντα σαοτὸν εἰ θλέπεις, ἔξὰς λα». 

Τρεχφν καθ υπγοις, ἆλοθευής ποιὸ τύχας. 

Χρας κα θα[ρϕν  Φροντίδων δηλθί λυσν. 

ΓΠοδυυς καθαιρφν  Φροτίδων δηλοί λύση, 

Ολμω καθαρφ;, Φροτίδων δηλοῖ λύσιν. 

Τείχα, καρόωαι Ψ ωθαγμάτων δηλοΙβλάθέω. 

Τδίχας στεσφν Ἁ , ΧΙΥδὲιον Φέρ μεγὸμ. 

Λά και ορ {αὲ (ὄρχας, θετον λίαν. 

Σάρχας μελαμνφν ο καλὸΥ παισυ τοδε, 

Μητδὶ πλακέώα|, ΚΑΛΟ εἰς ν. τὸδε, 

Εὔγθησον ἀ)όρί συμπλακέώαι Φιλτάτω. 

ΓΠάσαι 3 μέξφε θὀξενοι μακρῶν πθνων. 

Φιλ, ἐγείρά δυςδμο)) µμακραβ καλα». 

νεος Ἡ 



94 ΑΣΤΠΑΜΡΕΟΥΟΗΥ 
Ἰτοόνις πλατείς ἔίχοντα ν σημιαῇνὰ Ἀύπας, 

Ἰπρδων κοπεντων μὴ ὁ],  λως ρχου τοίθε, 

11 ρήθων ο σωμα, δεεχλεής έση λίαν. 

Αρθεί6 /69Υ γίγωσκε γὰω να1ὰν ζένζω, 

Τυφλον Φαλέοθαι : πα]καλον λία) έφυ, 

Λάκὰὸ σολζιὼ κάλλίσον ο) ὑπνῳ Φέρφ, 

Στολύζιο Φορό) μέλαμαν, ἅκαλήθτα, 

Στολέιω ο], ὀλνροόν . εἰό Μακράν νόσου Φέρᾷ, 

Στολέω έρυ,9ρα) . εἰς καλέιω φαση Φέρᾷ, 

Στολζιὼ Φορόν αἰακίος, ἐλπίδων λύσις. 

Χιτῶνραγεὶο έβρη δε Φρουτίδων βαρος. 

Ζώνη χοπεῖσα τζω οδὸν λυφ (αρ. 

Ασρα βλέπει, καλλίσον α),9ρφποις πελἀ, 

Βροντα] καθ ύπτοις ὠγ[έλων εἶσι Άθορι. 

Φωσ]ραις εἰδεν, ποσα γματων δη λθῖ Φάος. 

Χιών Φαόσα δυσιιεναν έδρας Φέρἠ. 

Ίδεκροις θρων νέχρωσυ ἔζς θα γμιώτων. 

ξηρών Φανέντων δενδρέων , ΧΕγοἱ Κ9ΤΟΙ, 

Οἱ αὔργΣροι δηλᾶσι δυχρύων ῥόοΥ. 

ἐν. όλα. σκεδοϐ δυσμιεγαὶν συμθμλίας, 

Γ ὃλα. γαλέωσ)ν σθὀξεγον πελἁ ζοπων, 

Έκδηλὸς ὄ51 βο βρορος ήωχπο ρύπος. 

Τπηγή διαυγἠς τΏγοὺς λύὰ λυπας. 

Οᾖνοςκενωῦεις αγ[έων, παὐὰ λύπας, 

Οἶνος βυπωδης Οκ ραλοὶ πολλαξ λύπας, 

- 

Οούν 



ΟΝΕΙΚΟΟΕΙΤΙΟΟΝ. ος 
Ῥειίοι ζαίος ᾖαβογθ, Ποῖα! Ποε[ζ{α. 

Ῥεἰιῥ.αππρηιαιῷ {ῆ [οι ημί]ο 1οςο {1 οΥ [1[αβε. 

Γ επ; οοἵρΗ», αάπιοάμηι ἵπ[αγιὴ εγδ. 

Εἰαίηρ απίπο []αΜΕΡεΤΕΡΥΙΠΑΊΗ ΓΟΥΓά εδ] Γηζοίοη- 

(ει υἰάεγέ, ουιΗΙΜΗΗ ορπΗ Με ε[. (ἀαηι ε[[ε. 

{Τε[ἔοα αἰδανα {η [οΥΠ {εγγε, ορείπηΗῃ ε[.. | 

[εβονι [ουτε πἰσγα”1, Πὸ ῥΗ]οἵμη! ε[ὲ[}εἐζαονίηνε. 

ο 4ὲ υε[ξειη ΡΗτρΗΥεάὔΗ, ἷοη σή ΓΛΟΥΦΙΗΗ εο ή] ἶκ. 

[2ε[]ευι τε ῥγασ1,Ροπε[]ω α ἐξίοΠί εοἩ/ΕΥΙ. 

ᾖοβενι [εΥγεγες, [αἱ [οἰμείο ε[ῖ. | 

Τιηίοα ἡ[Γμβία, ΓηΤΗΡΙΕ ΟΗΓΑΥΗΠΗ οΠΗ. 

(ση μη ο1[[εέίη γη, 11Υ αῑῑο α[[οἱμήγ. 

ο 4[ΗΤΟΥΗΙΗ εοπέΡεἔ{, οΡΗίήΗΗΑ βοιμήπίρη ο]. 

Τοπίεγηα Ἡπ [οπή [011 4ΠσεἶογΗΗ [6ΥΥ19/65. | 

{ἰπατία υἱ6εγε, ΓΟΥΜΊΗ [ι σηίοαϊ ἶμεεηῃ. 

ΛΜΙΧ ἱη [οπή υ][α, Ρο[ᾖία ἐπήηἰςἰ μή» α[}εγ!. 

ΓΑ {οΤΙΜΟς υἱά 5 οχΙΠΜΗΗ ΤΕΝΙΣ βαδεθή. 

(03 αγία αρα νμετίΠί αγδογεβπαπε» ἱάαδογει οτ]ῖς. 

Λάαγσατίεα [οπβοαηϊ άοΓ)/ΙΑΤΗΠΙ ΠΜΗΡΕΠ. 

Γιας ἀῑβίραι ΠΙΠΗΙΕΟΥΜΗΙ ση [ἱα. 

{ας ιγαπφΙΙογηηη ἵπάεκ ε[ῖ ΥΙΟΥΗΠΑ. 

1.11Ηήε λαηΙΓε[άρ αΠΙΠΗΗ [ογάΐ6ς ποίᾶς. 

Γοης ἐἱππρίάμο απέηεὲ Ρε] πποίε[]». 

Ἱ Ἱπηι εᾖη[μηι ουα[ς, [εάαϊ Ππο[εΓἷά». 

ἔΊπμη μοἰάηηι εἰεοίατα: ΜΙΑΣ ΠΛο]([1α. 



ού ΑΣΤΕΑΜΡΟΥΟΗΙ 
η { βα[6γή, ἐχρεξτα σα Μος ΡΗσηάρι 
«4 φμὰ [οα(μγίοπς ἱή{εγπο, ἐπγαίεος ἠπάϊοα!, 
«φμανι Πρίήαηι εδίρεγε, υ]εᾖος ε[ὶ. 
Ε[βΗ ο Ηη ἱπίπαίοογήγα [οἱμίεσαμά μη, 
Ίπ εοπεῖοπε [άγει εΤίπεη α[γεγἠν 
Ληρ [εάεηο Γή εεαεε ῥοηή», 
{η ῄηχο [ί[εάογό, ποχίος βαδεδὴ ΠΠΟΥεΕ. 
Φάκο {πμάεε, [ρεηη ῥοπά”! εοπαρε. 

Λ4απίρηρ ἱπμάεης, [ΟΥ ΠΗΠΙΗΠΗ ΓΘ]ΟΥΕ βηιάιο. 
Γιομί κο οἩ ῥοπμηάῥος. 
ῬεγΡτμπαν ἱποκάεγε, ἀαγηπή αὖ ἠπιπηϊςὴ [σπήβεα!, 
Ιποράσηε ΡοΥ ϱε[ ία , πΙΙΟΟΥΗΗΗ αἱαΥΗΠΜΗΗ Γεγα». 

«4 γΙοηΤΕ1 αγγερεγε, Περοβίογηηα [οηήῤεαὲ α[ᾖ-- 
[γα ρη.. 

Φ6ΥΡΕΜΕΕΣ εαἰάγο, ἄο[εος ΥΠΙΡΗΙΟΥΗΗ [οἱ]. 
δὲ {η ᾖη1ο Πα ΜΙσαΜεγΗ, ΠΙεΠΕής οπή εξ ΠΟΧΑΥΗ. 
Ρικαρίδίο ἰάρ[ηηι έ[ε, εαἰαγτο[ απ [οΥ1εηι [1οἨ]- 

εαΐ. 
Γ δες ἆμ]οία, «εογδή; ῥηκαἰμς εγὸ ογίῥ. 

ἸἨρ εοππεάεγε, γή [1οπίρεαε ὑπμπάαείοπεπη. 

Εμ βοηνη [σπίβοσε [ες {ΈΥΊοΠος. 
1. αὁ{μεῦ υε[οί, εογροτῷ ἀεποῖας ΨΙΟΥΡΗΗΗ: 
«4ηνᾶ δίῥεη» ἶψεσ[άψ, εοΥρογά ΡΥ«άἰοΕΤΊΟΥΡΗΗΗ, 
Ῥμεγον Γεπεπς, ρετίομίήηι υεπΠΗΥΗΙ εκρεέῖα. 
.«4ρίῃ αδεης αἰϊφηὴς, {ΤΗ ΓΙΥάΙΗΥ [ε[μα. 

ς μοι 



ΟΝΕΙΕΟ κ αι 

Οὔν µέζαχὼ, ιλΑν ὁ ἔνας μούγας 

Ύδωρ β. λυον κατα Ὄωρεν, Ἴρροις ὁμάρυφ. 

ιά δλαυγες οπαίνήν λθησον ΤόδΕ, 

Ἓύσις πο οζα μία δυσμενα) λν  γλγα) 

Ἐκκλησίαμὲ έστως σὲμ πώ Φε 4. 

Γ ὑμβὸς κοζαζ είς, στων ὑπεκςη ο λγμάτων 

Κο οφ κανα είς, Όιμίας έδὰς Έρποις. 

Πε τα κατα είς, ἐλπίδαις “ληρὰ» ἔχε 

1 ” καθταῦείς « Οτυχὴν πελφ δδχει, 

Λαάκκω αὔδαι σαωτον, ώ κοιλον τοδΕ, 

Αιθραξι βαν έὝβρικον δηλοι [βλαθίω, 

Βαίνων εθαµίοι, δυσμενών βαζω Φέροις, 
Ο ρά εροέρπευ, ο αγμάτων δη λοί βία). 

Οφά πατε). ,χεήζα νε 6 αδρών λύφ, 

Τδιω ποπλόοκὼς, πο νοῦς θα, 

Κρημοή πεσοντα ὁτυχ ἡ δηλοι τυχέωω, 

Τρωγων γλυχία, πικρίας εξάς ὅρποις, 

Βοόΐες αλθει, ὀμθθακόιω δη λοΙ κλύση. 

Βρασις συκὼν δείχλισι Φλδυάφοις Άργους, 

Θρίδεχας ἔοδευ., (μα των δηλοΙ νὸσο», 

Ύδωρ πίνων πηλα)δες ο) λύπαις έση. 

Παδωςκρατ ), χίνδεκυον ἐλθην ωθοσδόκα,, 

Απυχρατ τίς, ἀσοχό. τό ἐλπίδων, 

ξ 



98 ΑΞΤΛΑΜΙΦΥΟΗΙ 
Ηλοις κρωτν, (φ κείζα τν «βρώ βλέπε. 

ΕΚ λασείσα ῥάοδὸν 6 ὁ καιλὸν φέρὰ «Όραρ. 

Κρχοις καίοια ων, ᾧ 9έλοις/πλωτος τυχοίο. 

Κλόδας α δὲ  σέέζωθεσιν δη λοι Γζοπων, 

ν ο. «ρα τήσαρ, ἐ[καλόσθαι φθροδόχα. 

Μαχέω μσλαιες  ζωγραφὴ κροίου, μλω». 

Ἰνοησμένα κροτ]ν δΕ, «ῶπθ9ς «δόχα, λυπας. 

5 σοθου κεωτ Φφάόρρπα, α- οδόκα, βλαξίω. 

Στύλοι κρα Τη, έλπιζ ετζιὼ Οτία λεν. 

κωθ λλου ν κβέχβῄραν δες, ολο δηλοι λάσι, 

Χάρβεπέζαοδείςκίρχ, Ἔ ορ χοῖσε βλαςγ. 

Ἓρυσον κρατη, ἄοεκκίος, ὧν λελὰς έση. 

Ωρα, ἔοοεη τε σημθ/ἠλύπαν. 

Βοας θ ωρόν, ες ικέω ) αροαζη Φὲρὰ. 

Ἱσγαωυις μελαμας, ὕ αοιλὸν πδύτως ᾗ βλέπεν. 

ἵπσων ὃ  λό-)κὼν ν ὄψμς ν αγ[έλων Φφάσν. 

Λέο, εἰδό. δε, ρδμών δη λοι μα γέω. 

Γ ρθλσεσ εν, βλέπει δὲ , φολξοὴ βλάθας 

Πα λον βλέπει φέχοπα νυςΙΚΡΗ Τὸδε, 

Κιωωνυ φλας ἑῬρκίω δη λοι ' βλαρίω, 

Λύχος κεχέιωῶς Φλάυαφοις δη λοι λολοιν. 

Μώῴ σι αὐφανεὶς ῥδουλος ο) Ἔοποιοπελὰ, 

Ἰδεκροί β βο ἐς δηλούσι ζ λιμοῦγθόνοες. 



ὀκπεΙικοσκΙττςον: 

σ αήος ΘΕΑ, [1111105 11ΟΥ «1/6. 

Σγέδᾳ υΐγρα-Ἡ οἩ ιά νὰ ῥοη ή οχ ΙΓ. 

ά ορ! πω οερί/(]1, ο7/Ιο 4η οἱ ὑοίος. (ὃ ῄ μεν 

«4Ε εἶαμες ΓΕηέΓΕ, ΠΙΟΥΕΡ εοηηΡο/ι{οῦ ἀεείαγαϊ. 
[λα ΗΜΕΙΗ [: ΤΠΗΕΥΑ, εγἰηΠαΓἱοπε» εκρεέτα. 

Ῥασπα) ρἰάά1μ, ἀερίησίε ἀΓέΡΙΗΡ. 

Ετ]α ΓΕΠΕΣ, εχροξἑα ιο(ε[ Ημ». 

δα [γε ζέπέῃ5 Γη 1έηΤΕΠΗ : εχρεξζα Μοχαη). 

(οἱ μηήπα γη ΓΕΠΕΛ., [ρογα αΙλαΥΗ σΥΑΕΙάΗ. 

(άίηηΙ εοπ[Ηπρετε » ἰπΗΙςοΥΗΊΗ [111 εαί ϱοἩ- 

ΓΥΙΠΙΟΗ ΟΤΑ. 

Ἅ{αημ εἰαβ/ο αεἰρΙΤεΥ, ηρεΤαΜΗΡΗ ποχα ο{ῖ, 

ο γΗ ᾗ τομεγῇ, η [εεία Εμ! 0/4 υ0. 

Όκα τεπεγέ 65’ Εἀεγε, ἀεποῖα: ΠΙο]έ[{ᾳ». 

ΆΒομες η [οηηηήῇ υἱάεγο, [11 εα ΠπαΙμηη. 

Έφας πρ» "υἱάετοεοπαΠίΠο ποη ἐ[ ῥοΏ//Η1. 
Εομογᾷ υεγο αἰογᾶ ών ο, 4πσε[ογῇ αρρατιῖο ε[.. 

{6ος υἱάσγό, ᾖο[ἑ1η ἡπε σα! ῥΗσπα». 

(οἶμηῥα υἱάεγε, ἀπ ηε]άΜ ο ΥΙΕΗΗΗΗΗ. 

ΡΗΙΙᾷ επ ΟΗΥγεβΕΕ υἰάεγε, αγεαπΏ αμ ἆά ε[ῖ. 

(4111 αγά) Ρο[λ]ε ἀε[ίσηαε ἆαπιμΗγὴ. 

{4ρη, ῥίάη: ἵπερῖος [ ση] ο ζαῖ [ΕΥήπΟΛ65. 

Λάμυεγό εοη[ῥεέτης θεηίρπον Π1ογός αἲζΗΗ1 

Λ{ογ/μέδομο» [ση εαπε [αηπή ΤΕΠἩΡΟΥΑ- 

σ 4 



1Ο ΑΞΙΚΑΜΕΡΟΣΥΟΗΙ 

(άδτοπες υἱ[ε ὑρήρμίοογ μη {Ε ΠοςΜΗΠΕΜΙ. 

6 οπ/[ρεἑέωρ ερς ὁ]εἶίος Γααἲε 1εΥ. 

σης οἱ οί ος) Η ΕΙ έ[[ασ]ες ποχα βλ. 

Λάαγε υἰάετε Ρἰαἰζ ΜΗ, οΡΡογΙΜΠΗΑ Ε[Σ- 

δοπέέμα επάτί,ηεσοΓἰοΓΗΗ [10111 «ΟΠΩΝ ΙΟΠΕΠΗ. 

Δάέα (1ο αγά [μον {άίεαί ἀοἶογο». 

Αα ρ1{ο Πα τίπά πεΓΟΙΝ Ροπή ε[ /ΟΜΙΠΙΜΗΙ. 



ΟΝΕΙΚΟΟΕΙΤΙΟΟΝ. 
4. / ορ / 

Φηχες μέσες ὀνσικενων εἰσι (λα σαι. 

φα)είς Ἄσαγωθς ἁρτυχό» ποια { τοέδοις, 

Ομώνέ έλαιο ο2φυ γης πασαν βλ δαν 

Θα λα ύ]αν εἰδεῖν µειδιώσα, 6 θετο. ψ 

ᾧ λοισθος «λαιλόέοσ» ο ομα δη λοί Κλνο). 

Μηζις θαλάσσης, ὠλδίαι ὁ λμλοίλύπας, 

ΝΗξιςθαλθίοσης, ἡμμέθοις οἵαϱ Χκλόν ν. 

Α ο 



Ετος, 

ΙΝΟΥΣΙ5 οταςμ]]9 πατηοτασί, δὲ ποῖπατα αυσσιιε εχρ]ί- 
. }εαῖε ἵΠ αΏΊπ1ο ΏΟΠ {μίε, ης ἆς τι ἀἰ]ισεητία ἀῑβιά εις ν- 
ἆετετ.Άϊ Εοηῖςς ποπ [τα], ντ λος ἂς Ἱεάίοπίς νεῖτατς νεὶ 
Ἱπτεσρτς ιαζίοπε ἁποῖταμς ποτ! ]αῦοτςε «οπ/{μ]ετε Ρρο[ῖς», 

Ραρίηα 2. Υετ{ὰ2. ομ]ἆας ἵπ Δωδώνη [ουϊ Ἁυς Υετ[µα αἲ- 
εεϊραίε αἴειη ταίπεΏ ποπ ή Ηε[ποάί ες ατρίττεμσας, αἰί] 
Ῥ]ατοπίς ο τετιῖο εξ Βερυδ]ίσα. 

νοι[α 4. Αἰτεγαπῃ Ώος οτασ]απῃ τοβεῖτ Ῥαυ/αη. ρᾳσ.231. 
εἀἡτιοπίς Ἡεεμεμαωας. 

9. Γεσίτιῖ αριιά ΓΠοπγ/α σα ἨΗα]ίς, αηίᾳ. Ἰοπι. Π5. 1. 
δἱἆαπα δὲ δἱερβαΠαη ἃς ντρίθιις {ω Αοβγήες. [αλα ΠΠ ΥΠ 
ας ἔαία τε]ίρ. Ηο.τ. Μαστοδίμπα Φαταζπα [σα Ηδ.1ιςαρ. να 1. 

14. 8ἱἴαδο Π0. ντ. ἃτ διερΏαηας ας γερίθ5 ἱΏ Γαγδοσία. 
19, οΥΠΕΠΗςΙΩ Ὠίοης, 

ο 81. ΕυερίαςΗὈ.ν. ἆε Έυαηςσ. Ρίαραταίοης, αραιά εὐῃ- 
ζει εῇ ο ΡΙοΟΣ!Π1ς {ΕΠΗ ΕΠ5. 

Ρ.2.Ι7. ς οτιίσς οΡετασΙη Ιπεπά πα, δὲ (οτίοο Αροἰήμῖν 
νο ο] Πυρίτει Ώοἆσοηπα 5 ποταςε[ῖ, πυ]ίας Αρο]]α 
Ὁ ο ἀοπυα]ς. αἲ «ΟΠΗΙ{α ὃς Αροἱίο ὃς Ἱαρίτες Ὀἱάγπια υ5.ΠαΙ 
Ῥταποἰίάαταπα οἵαευ]απῃ {ασΓυπ] νττῖαιε Επί, Ώεῖοιιε Ῥἱ- 
ἀγπιαιο ἸΝίσαπἀετ {η Ρήίππο ΑΕιοἰίοοταῃ αραἆ Αἴλεηαἤ: ἆς 
Αροῄῄιπε οππΏες ρα μπι. 

Β.ς-21. Αρο]ο Ππιεηίας ΤΕεδίς τείροηία ἆαδατ. νι το- 
{Παπιατ Πετοἆος. οἴταςο, οἵεραηις ἆς ντρίδης, δε αἰἰ. Γε- 
σίτατ απτεπῃ οἵ ας] αἴπα ος ἱπρατα[ἰοἷίς Ρἱμιατεἰεὶ ρᾶβ. 503. 
Ότες 4 Η. οτερ]ιαπ! εἀλ]οηίς. 

Ῥ,6.4. Εαίεδί ΠΜ. τ11, ας ρταρα!. Ευλης. 
ο. 1.αἐταητί] ΗΌ.ι. «αρ. ν 11. 
12. Ραμ{αη]ας Ραρ. 19. εαΐτ. Ἡ εε]ιο]. α παπι {π (εᾳπεηί- 

δις Υοία ας {εστί {11115, | 
τ6. Μεβις Αρο]]ο ποῃ ε[εαµηςα Ὠίάγπιφο. νιτοφυς 

επίπῃ εοβΠοπιίηε ἶ5 ᾖεῃρπατας αι! Βταπεβίά(9 τείροπία ἀα- 
μας, Ρ' αγππα μ6 γος αΡατΗΓ. .Ρ:Ι τήπα αία ᾧᾖδυμοι ιοί ῑ] δε- 
παἰη], Ἱαρίεες δε Αρ οἷ[ο οιαεμ]ο ριαεταηῖ, ραττίτη αἱοςο εμὶ 
πΟΙΠεΠ ἀμρ]ες, Βιαηςλίάα δὲ Ὀιάγπα, Αἰίαπι μίας αΡρε]- 

| Ιατίοηίς 



ο ο τν 
ο ο ο Ὅμιωιη ον . πο Ὢο--- . 

ο τν ο τν ην. " οΦΚΝΑΦΝΗ ών οδ,;.. ... 

πο τα, 102 

Ιαι{οπῖς ΓΑΙΙΟΠΕΙΩ αἴξετι ΜαρτοΡίυς Φατ ΙΓ Πα]. 0.1 εαρ.ανατ. 
επι νἱάς. ΝΙ]είῖας αὐἴεϱ1, Πἱα1Ώ Μ]ε[ίοτυπη ἵορίοΏε ὃς 

ντδίς Μη] ειῖ νἱοἰπία γαοϊπαδαϊατ , δε αρία ΝΛετης Αρο]Ηπῖ 

{αετα εἴαῖ. Ἱτααυς ππα]]επη οἵπευ]α ἰ{ζα εχ Ἱ,αζἴαητίο ἀείςτῖ- 

ρια, (0 εἰταίάπῃ Αροιιίπίς Ὀιάγποαί τε]ατα ἑαί[ς, 
Ρ. ο. 3.  Εείετιτ δε εχριίςατητ αΏ Ἡετοάοῖο 11 Ροίγ- 

τηπία» οΗἱ4 ἵῃ αγώλεν, δέ Επίεδίο Πδ.ν. ἆε Εμαπσ. ριαραΓ. 
σςἆ ἱιής αιπο[άαπι νοτίας οποίτεῖε, απο(άαπη πωητας. οπαΙτῖς 

{εειπάΏ δὲ ττεδ Ροβίτεπ]ος. Π]ηῖαΙ ΡΠΙΠΙΌΙΠ λιπων φεῦγ ἵπ 
πόλη φύχετ. ἀείη ἆς απατά α ὃζ αυἱπταπ. {η νΏ η ςολιτἍΒ]ζ, 
Οὐ χέρες, ὑδὲ ποσες γέατοι. κ’ ὢρ µω ἔθιψι Πῦρπε ὅζς. ΦΠΑΙΤΕΗΠῃ Ίτα 

ἱερίτ,πολλὰ ὃ τησ Υπολέί πυρ]θµατα, καὶ κατα εἰψι.Ὦ πος {ε(πεΏτες 

νει[αο ἱερες ετἰαϊη αριιά (ἱεπιεηίείη Α]εχαπάτίπ η Ιτοίη, 

ν. Ὀείπιαϊα Ω µέλει, αἀ(οποῖι Τσετχες νατίατ. ΗΕ, ΟΕ], 1Χ. 

Ῥαςιά! νατ]. 
19. ὄηπκίδνατε θυμὸν , 1ἆ ε[ὶ ἁἰι]άϊτς δὲ ἵΠ νατίας ρατίες ἁῑ- 

ἁπεῖτς απἰσχάπα, ρτοί[ρἰςιεπἀο 4114 τατίοΏς ἱπρτιεητία Τηβ]ὰ 

γε ααεττετε νε] ]εωῖτς ρο/[Ππί». 
19. Ἡετοάοῖις. Οἰειπεῃπς Αἰεχαπάτ. Εαίεδίας, 1 ἆθθ 

{Ώ ]οεἱς εἰζαξίς. 
Ρ.το,ιο. Ειίεδίας 5.Υ. Ἑααησ.ρίαρατατ, εχ ΟΕΠΟΙΩΔΟ 

ΡΕΙ]οίορΏο. 
ις. Ει/(ερίας Ιδίάεπι ὃς Αιίιεηα ας Πδ. 1. Ὀἱρποίορ]{ῖ. 

18. Ῥ]ατατεής {η Τ[είεο ρασ. 5.12. ομἱἆας 1Ώ ὑμεις δὲ Αἰ- 

οιεῖς, Αι{εη. 0. ν 11. ὑτορβαηιι5 {η Αἴγμον, Επἰοδίης, ὃς Ε- 

(ατλίας εοιηπωεητ. ἵπ ὈἱοηΥ/{] ρετίερε[η, Τπειτες Οή].1Χ, 

επδιις ἀῑιοτίις ]οσΐς.α αἱ Νίάπε νετ[απα ρα Παἰτείς, Γα[ης ἅπα-- 

σης τὸ Πελασγικὸν Άρηος ἄμεινογ, ὃζ ἆπος (οΩεηΏῖςς Ίία νατίατ ντ 11)- 

ῄαρασ. 46. τε]ατί {πωτ.  Ὑειας ραπ] τε]ο(Πομίηπα 

{ο {οί θίεατ αραιά ΤζείΖε[ » οἳ τὸ µε ξυ. 
Ρ.11, 4. ουἱἆαςπ εἰπ, Αἴμεηαιι5 5. ν. Ὀυδίτας Ες {- 

ση. 4Ώ Α(οραπι {αδαἱαταπι (οπἱρτοτεΠ}, Ώ αμα Αρο]ϊο 

πας οτασυ]ο ἱτ{ειῖς. ἴ 

7. σα] ἆας ἵΏ ἀῑεξίοπε νου. 
1ο. 4{επίπες ςοπττα Οτεβροβμίςπη. Ραυ{αΠί25 Ρα Ρ. 2/6, 

ἆΏ Ῥἱιουίοίς. 

14. Ευίεδῖως ΠὈ.ν. ἃε ριαρατατίοπς Ευηρ, 

ϱ 11) 

ωό 



194. Ν ο: τ" . 
16. Ῥαμ/απίας Οοτπιβίαεἷς ραβ. 60. 
1ο, ἨἩετοάοτις Ρο]γιππία, ὃς Εαίεβίας 15, ντ. ας Ἐ- 

αΏσ. ρτῶραταξ, | 
Ῥ.14μι. Πετοάοτις Ἑτατο ἵπίερτια τεοτς, ας ἵτες ρτ]ο- 

τος Υοτίας Ραιμαπίας 1Ώ Οοτίητἡ]αεἰς Ρᾶφ. 63. ὃς οἱ ἆας Ώ 
σφελεσίλλα., | 

7. Ραμίαρίαδρας.113. ὃς 126. ἵπ φαἱπτο νετίᾳ α]ή Ίεσαπε 
«/ 9/, α]1] ἔνθεον ἐξαπατων. Πὶς νετία5 οπΙρίηεπι ἀεάῑτ ραταπηῖς 
εῖής δαἱάας ΠλεΠλΙΠίξ, Πολλάκεν εἰδείής οἷς τὸν «9εὸν ἐξαπατήσαις. 
Ἁλαίτατε πο[ε οροττετ ααίδιις ἀεπ ἀεοῖροτο Ρο(ῇς. 

14. Ιάεπῃ ρας.122, εἀἰείοηες νη]δαῖα εἴρτο ᾗ μαδεητ, ὃς 
Ἱπρειέοέζαπη ἀῑβωέξίοπεια ρο[ ἐξαναδώτων.].αςΙΙΠΑΠΗ αἴἒο- 
εἶ[οο ποταϊῖαπῃ εχρ]εῖ οΥγ]ουσαίης πει] ἀδείοιιε τὸ παροιοδε ο 
ῬαυίαὮ. 124.31. 

22. Ευ/ερίης οχ Οεπρπ]αο δι ν. Εµαησ, Ρίαραι. 
24. Γαἰοπίας Ρας. 243. 
Β. 17. 6. Ιάεπι Βαυ/[απίας ραρ. 193. ὙὈί απµοῖαι δΥ]δυς- 

σΙμ51Π εχιτείπο νετ[α]εσί Ρος, πηγαῖσιν ἐὐρῥείτης Αρεθούσης, Ἱ, 
Ρε[εργα γε] Ρἰαείάα Αγείῤη]α. αἲ οοπίταΓἴαπα ποῖαδίτ τεςςρτα 
(οεἴρειτα,{1 αΏ εὔεκπος ἆ εἀιιςατιτ. ἀῑσετιις επίπα τωσῦατα ὃς ειι- 
τρ πιοἆο Ώιις ἐ]]ης ασίτατα Ατοι]ιυ/α, 

1Ο. ου]άας ἰΠ ΑΥΟΡΙΑ.. 
16. Ῥ]ατατοβα5  ρατα]]ε]ίορας. 62. Ῥαιήαηίας Ρας. 187. 

Επίεδίις Π0, Υ. Εααησ. Ρταρ. ααὶ 1ά α[ῇπο αἀαρτας. δοςτᾶ- 
τος Εί{ὲ. ες οἱε(ί1α/{ὲ. ΠὈ. Ετ1. «αρ. ΧΧ 111. Ώτο μακέπ' Εω[εδίις 
αῦσι ἐκ ἔπ, αιοά ρετὶπάς εῇ. 

19. Ῥθιίαπίας ΡΗουῖοις ρ8ᾳ.223.Ιπνοτία ρα πμἱείπιο ἵνα- 
δει Α]άῑπα εἀίτῖα ἡ δὲ, ντύν {εἰ]ίςοτ. Ρίο ἡδὲ, ααοά («21ΠείΔ- 
σἰαςασπο(ςἵτ. | 

Ώνιδ.ι. Όπο ἵβα οταςυ]α τεξετε οαἱἆας, ρεῖας 1η Αύθιος, 
Ρο[εείις ἵΏ Αὔγουσος. Ίἴειη Οεἀτεπι5. 

ὃ, Πειοἆοιιας {πΤετρίεΏοτς,δοραπί μη] Ποὸμωίω 
Ρῖο Περίωίωνειία ν]άτηο. 

12. 1 τία {[εφεητία Ώαδει Ἡετοάοιιςίη Μεροπηεης δε 
Έτατο : Ῥτίοτα εείαα Ῥ]ητατοβας {π ρε]έο αἝὶ «Ἡ κ) Ἰεῶν 
ἐμµεέπρως γωὺ ὅτς. ὃξ Τζεισζες ΟΙ]. νι. 

να δοπδίτατ ὃς ΝρόίοΥ Ριο ὤ ά1ΥΟΥ 

21. Πὶς 



ο πό, τος 

22. Ἠς γετίης ετατας ἵπ εοιηπηεπτασίο αἆ οαἴντας Πα11ε- 
Πα]ίς, απ! ἆεί τοίρου{απα Πς εχρτείητ δας. Χ111. 

δραγἰάπο εμἰἆΑἨΙ τε[ροπά:ε ΡγΗΛία γαἴςς, 
Ηαμά ἱππραΠίΕμα ποπ άἄτη /οΥε, φμοἆ μον 
Ὀεβο[ίμεηι ειίπεγε, σσ’ [γα μάετη γε Τμεγ} 
1μγάΠᾶο: φμαγεύαι ϱηΐγη φµα Νηπιἰπ ε[[εε 
Μεης, 65 αἨ Ώος ἐὴὲ [αείπη [άάογεε Αροίίο. 
κ οώἰδίε 6Υ6ο ΕΕ, ΠοἩ ΠΠογίδΗς, ζ5’ Ι4ΥΛΕΗ οΙΗΠΕΠΑ 
Ψοςεήι 4άγεὶ ἀἱσπάτι εοπηβίο, Ψεχαπιῷ με Ργοθάμῖ!: 
Ἐκ ηζἐηρΙοῖα αγ 116Υ οΥΗ ῥγοίο, ἄοηποφμο, 
Ε! αμ άπιμῦ ἰοηρα αεά μέ σεπ!ε ργοβιπηκὺ. 
Βῶ ρα ή Ρῶπώ ῥεεκάπά [οἷά Ὑομηια. 

Ῥ. 21.1, Ῥαϊ/απίας ρασ.242τείετι αε ΡΕἱρρο Μασεάο- 
Πἰᾶ τεσα. 

2, Ώἱοηγ{ας Ἠαιίσατη. "δια. αππία. Έοιῃ. 
8, Ἡετοάοτης {π Ἑταϊο. 
πο. ομ]ἆας {π ίορεπος. 
17. Πετοάοτις Μεἱροίπεπο. : 
20. Ραιίβη. Βαροτίείς Ρ8Ρ. 211. δι ΕπίεΡ. 18. Υ. Ἐαηρ, 

δἵ: α,ραταῖ, 

[ 2/.. ΠετοάοταςΤ εγρῄε]ιοτς, δὲ Επ(εὈ. ἴαρε Ἰαπφατο. 
Ῥ,22.1. Τπειζες (οΗΡίς Λώμδόα, ΟΠ]. νατῃ. πταῖῖς ὢν ΤΝ 

Ἠεπωγος, οἷεκα| Ὢ Θ της λαμό 6δες. ὃζ ο . 0λο0/ ζφχογ, 

1. Επ{ίεδίµς]οςο ἀῑξτο. 
5. Ἠοος δὲ ἀιιο [εαιιξιία {πα ρετίερε[ {η{ετυῖε Ῥαπ{απία» ) 

Ρας. ος Ρηοςἱςί5229. ὃξ Βαοιἰςίς 192. 

2. ΟΠΏεΓΑΓΙΗ5 ]ορῖς πολυπενθέε. 
τό, Ρἱπταγολης {η ΤΠε[εο ραβ. 29. 
21. Ἑπίεριας Ηδ.ν ᾗ. 4ε ΕπαΏρ. Ρίαρα{αξ. 
Ῥ.1ς,4. ο] ἆας 1Π Σόλων. 

δ. Ηετοἆοτιις Οείο, Εωίεδίας μ6. Υ. ἆε Εμαης. ΡίαΡρας, 
γδί τῶι (ο δίτατ ρτο εἰχ,, 

Ι. Ειίεδίις εοάεπῃ Πρτο. 
ἃ Ηειοάοι, Οείο. Ειίερίας αοίάσια, ΟΤγ(ο(ξοπι», 

δα] ἆας ἴη Κροῖσος, Οστίπιυς. δὶς αΠτεΏῃ Ἱπεποαι Ἐιίεδ. Ω εἰ- 
θῶς κ ἡαΐμ. Τη Ἅἱτογο αἴοφμε Ει{εὺ. δὲ εκ ραῖτο δἱἆας ναπίαητ, 
καὶ ποοφξ ἔ ξιωιεές, καὶ κ )λδιέοιζς α ακούωγ. 1 ετ1ὴ5 1Ξὰ Ἱερίτατ αραιά 

ςμἰά ΑΙ, 



1ο6 Ν -ο  τ. 8, 

ο μμἰἆαίΠ , ὀσχιὴ οἡ ἐς Φρένα; ἤλυθε μεῦ κρατεεάγθιὀ χέλώνης, ΏδΗ (60. 

{ῑατ ςΑΓΙΩςΗ , ΠΙ{Ι ἱαρᾳς κραπεροῖο. 1 Ηετοάοιί εχειπρ]ατίδιυς 
Ώοτατ ὃύ αλα ]εά]ο. κραταιρίωσῖο χέλωνης, Μοχ πια]σίΏ δέ 
ερ] ἑπῤκειται Ρτο ὑπεσρωτο), η ΠΟὮ Πλα]6 χαλκὸς Ρτο χαλκόΥ. 

22. Ευ{εβία» Η5. ν. Εααης. ρταρατ. δς θΗ]άας ἵῃ ἁλωυ, 
Κροίσος, δζ λοδίας. 

24. Πετοάοτ. ο, Ρἶατο Η85. ντ11, ἆς τερυδ]. 
Β.16.2. Ρ]αϊο ]ερίε φεύγει, δὲ μένἠνέοῦ αἱδεῖται. 
2. Ὁ πατίποτ αμα (εᾳαματς,εχτᾶς αριιὰ Ηειοἆοιδιρεί- 

ΓΠΗΙΩ {π 11ο, {εευπάΏ π Τερβεβοτε, αραιά Ειίεβίηπα 
Πδ. ν. ὃς Ῥαυ[αρίαπα ρᾳς. 237. ἱετίυπη τετ {ω (1ἱο, δε αδιιά 
ὑτερῦαμ τη ἂς ντὈ/Ὀα5{Ω Τέρεα , εχ 1. ερίάί ερίτοιηες ΕὨι{1ο- 
τἱατΏ η 9. 1. αματτηπηΙη (ο. 

1ο. Μα]ε ἔετυητ εχειηρ]ατία ΕίεὈ!] Αἰανίδης. αἲ [πε ν]]ο 
ἀἰ(οτιηῖης {ο δίτητα ΠοΏΠ Η]]15 κλἀῶίο, 

ας. δτερμαπις Παῦετ Ἡς τ ἄπο, 4 [μα Ώε[ηρε τερίοηο. 
19. οΠβίτησ 44οᾳ; λευκώ, ὃς νει[α αὉ ἵνος ἴεττίο πήµαει. 
Ῥ. 19.1. Ευίερίης Πὗτο (αρε εἰταιὸ. 
5. {άεπα 1δίάειη,ὃς Ἡετοάοτυς Ροἱγηηία, 
δ. ΕιίεὈίις ]εσὶς ρσεται. 
13. Ραυαὐίᾳς Ρας. 121. δε Ευ/εδρίᾳς στο ἀἰθίο. γὈἱ λίαν 

Αεωηγίδὰ ὀ/λος εἀἰτίο απ[εΏ[]5 Ἀαδετ. 
17. ὁτερμαηίις ἆς νερίρς{Π Λαοδίκεια. 
21. Πετοάοι. (ο ὃς Ευ(εδίις [15. ν. ἆςο Ἐναης. Ριαρ. 

αρυά 41εΠῃ τοροτῖες {ΟΓΙΡΤΙΠΗ μιαντεύσοµιαι, ἢ αὔθρωπο).. 
Ὅ Ῥνλο1, Ποίφειη Ιάεια Ειίερίης. 

16. Γ]ητατοἶνης {π.γ{εῖς ρᾳσ.δ21.δζ ἂς ἁε[εέχα οταςυ]οτᾶ. 
19. Ει[ατΏ{ ας 1 ςΟΠΠΠςΗΕ, αἆ Ὀίοηγ/α] Ρετιερε(ῖα, ὃς 

τερμαηιὶς 1η Αγά ΠΙΙΗΥΙ, 
13. Στελλοωω » ἵτὰ ϱἵερ]βΩΙ5. ΕΟΓΤΕ σέλλή, 
24. Οοριίποϊιτ Ρὶο νοτίης ἵῃ οτλεμ]ο ρϊοπίδας ἆαιο 

ἁ]ρτα ρᾳρ. (ο. δέ 11. δες α ία Β{[{οτίεί ποππι]]11ὰ Μερατεη- 
{ριις {εἱ[οτᾶτίθιις τ[ροη/ πα] ος νο]αΠῖ, ὀµµαπον {ιά {αῦ 
Μερατεη [πι εἰτα[ο τερετετε νο]μί , ρτα [ετείτη 15η ἵπ Ρτο- 
πειρίμπι αὈίοτίε, νιοχ (αἱίππαςἰνὶ εριρταλιπατίο αρρατεῖ, 

ὧ---ω--- τῆς δὲ ζιλαίης 

Νύμφης, ὡς Μεβρέων, κ λογος, νο Ὀριθμός, 
ου] ἆάς 



νο τ Α. 107 

Ἱ. δυίἆας ἴω ὑμεῖς ὦ, ὃς Τσειτος ΟΠ1]1ᾳά. τΧ. 

| Ῥ.40.1. Όιο ριίπια {υπῖ 1 ΜεΠεηὶςί Ῥαι/[αΠηῖα φᾳσ. 
129. δέ 129. {εὰ αἰτοτάΏ} ἆμοδιις εχαιαειτίς εοιπρτε]ιξά[ε 
’ Ευίερίας ας ρίαρατ. Εααης. Πο. ν, 4 μος ετίαπα ἀὶς {αρίαα» 
ΧίΠηΙΦ. 

13. ΕΧ εοἀεια]οςο Ε{εὈ/]. 
16. Ηετοάοιις ἔτατο ὃς Τζεϊζες ΟΙ. ν ττ1. Οταςα]απι 

᾿ῬιάγπασαΏ ρτορς ΜΙεἴμω,«ΟοιΏΠπΏε ΕΙ: Του δὲ Αροιιι- 
ο Πῖ,ντ Ίαπι ἀἰχίωνας: ἱηάεαιαο 6ύδυμοι 9εοὶ ἀῑσεδαπτις, αμα 
΄ σεπο(ηή.Ετ εο [ιαἴϊῖπα νετίοτε[ρεχῖτ, 5εἆ οοΠΙΠΙΟΚ/5 ἀς]ο- 

΄ ο οτας]ί εχροποῖας, εί Ὀἱάγπιί ΠΟΙΠΕΏ εἴαῖ α {οεετατα 
. γιάδαε ἀςί. Με]ἷα αε ατα οἵρί5 11ρ.1.εαΡ.Χ Υ 1 11, Τοπία εἰη-- 
᾿σὶεογαετε Αρο[πί, ἀῑέΣΗΥΑ οἱμη1 Βγαπεβιάα» Ίνης Ὀἱάγηη]. 1. 
οἵασμ]ο απο ἆαπα Ιπίτα Ρρᾶφ. 62. 

21. Ὠϊορεπες Ἱ,αστίη [δ. 1. {η ΤΗρ]εεῖς νίτα, 
24. Ἑχ Ευίερί Ιοτο ν. τοτίες ποιΏίΠαζο. 
Ῥ, 14. 1. ὀἴταρο (εοσταρὴ. Π0. νι. ἵΏ απο Ἱερίται 8 

ποπηι]]ίς παρέΧ. θ ον ριο παρες σεν, ἔ θελα ρτο κλάσχκατα͵, σίωρον ' 

ΓΟ ὀρ9όγ. ἔδχλα ἀῑουητΗτ ρµτραιπεηία {οἱί αῑα; {ζορίς ειεττί 
{ο]εητ, Εείτο εχεις). 

ς. Ώιο Πα οταςμία Ἱπαεπίδας ἆμοδις. τειτίο εοτιΙῃ 
{οσῖο α αττοπίρις οσεί(ο ,αῦ ΑΡροιίίηε ἁαιατε[ετῖ «ξ]ίαπς 

νατία Πι[οτία Ηδ. 111. 
1}. Εαίεδίης Ιἱ5. ν. Ειαησ. Ρταρατ. Ἐκ εοἆεπι ε[ῖ δς {ε- | 

ας ας Ηοπιετο,({εὰ Ίχος αἰίφπαπτυ(απη ἁἰπει[ατη ε[ῖ 3) ε]ο / 

αιιοά ὁτερβαπι5 {Ώ Ίος Ἱναβετ.άεο ΥΤτΙΠηΙΙς ςΟΠΙΠΗΧΙ. 
ο Ῥμσ.4. Ἰαπδίςυτη ος ἱεσίτις αριιά δυἱἆα1Ώ 1Π αναδηµα 

ἃζ ὀδολοσύτης. 

7. Ἐχιαι ἵΏ Ραυ(απία Ρετ]ερε[. αἲ (εηιιεῃς απ Ἑμ[ερίο ὃς 
5οσταῖς Η{ὲ. εσε]εΠα{τ. ΠΌ.1 11. 61. ΧΣ11. 

1. οἱρΗΠΙς 1ος τε[ροπ(απα ἀατυτη Γαἱῇς (οἰβίε Ἠετο- 

ἁοταςίω Τα. | 
τε: Ῥ]ατατεας{α δοἶοπε νιταπαφιε Ἰαδεῖ ρᾳρ. 6. δύ 

ἱ. 101. εἀἰτιοῃίς σἵαςα, | ον 

| 22. οἵταῦο ΠΡ. ν 111. Ῥαυ/{απίας 1 Οοτἱηῖᾗ, Ρ3ρ. 76. | 

'. θυίάας ἴπ αλέλο, ἰῃ 9ιχαῦοΏς ο[ὲ ἠνεμδωπο, Ππια(ου]ίΏΗΤΩ Ρτο 
|. ξεπίφίπο. ' | 



μας «ρε 
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μα. το 

108 νο ο να. 
Ῥ. 18.1. Ῥ]πιατε]ιιςΙῃ Α{ατο Ρραρ. 1922. | 
6. οἵερβαΠι5 ἵΠ θγῥαγῦ., Διλόπαιις ΗΕ. ΧΙΙ. αἱ ρ[ίοτες. 

ἀιλο» Υετ[ας {η νπππῃ Ἠιπς ςορῖτ, εὐδαμίμον σὺ ἔση πιμῦ λος αἰὲν. όντων, δὲ ΠΙΟΧ σεθίαης Ἱερῖς, Εχρ]ίσαι ομ]άᾷ ἵπ ρτοιετρίο 
Αμωωθες µα]γεται. 

τ2, «Ε]ίαμης νατῖα Ββοτίᾶ Πρ. τττ, 
3ο. ΕὐίεβίΗς ΙΡ. ν. ἆς Εααπσ. ριαρατατίοης, ο] 
21. Πάετῃ Π5. νι. δε οιερλαπιΙδίη Θάσος, ας οἶίπα Άετία | ΠΗΠΕΗΡαΡαΤΗΤ. | 
Ε. 41.1. Ηος αἶίεσαι Εα[εΡίας [1δ. ν. ἃς Ρταρατ. Επαηρ. 

ΑἹτετιη δί{άΡο Η).. νι Γετίσπι ῬαιωΠίας ρασ. 172. Θαατ. | 
εαιῃ Ώἰοάρτης Ρ{Ρ[{οιἶνες δτο κ ντ. δε Ῥαυβῃίας ρᾳσ. 241. Ομμητᾶ δα] ἆας ἴΠ Ὀρχωρέαις, ΦΕΧΤΗΙΏ Ραμ[αΠίας ἐῃ Ῥλο-. 
αξῖς ρᾳρ. 217. | 

Ὦ. 42.1. Βνίππα, απατεασα , δὲ (ερ ππη, (πηρα απ | εχ Εμ/ερίο ἆς Ρταραταῖ. Εάαπρ. δεςυπάηπα εχ 5οστατῖο Ἠ{Ι. εε]ε[Παβ. 15. 1 χ1. ερ. χ κ τ 11. Τετείμη οἳ Γ πετ] Τμα]εις. Οήσίππα οχ. Ρ]ἠτατοΒὶ αασβ]οπίδις Β οπωση. ὀθχΤΗΙΗ ος 
Πη]αῃί αροβϊατα Οααήδις ὃς θαἱάα ἱπ. ολα, Οὕσυυπ]ος 
ὄττοπλας. Ο]ειπεητίς Π185, ντ. Ὑ]άπιαπης Ττειρὶς ΟΜή]. ΧΙ. 

Ῥ. ἆτιι. Ῥ]ήτατε]τιις [1]. αλ φιλασελφίας. Τὰ αποὰ {εαιή- 
ἕης ας νἱόεπιῖ επίαιας ἁςοτιίη σεποτί ἀε]ίρεπά!ς δὲ {αεσία., 841 πισἀο , ΙαὈετης {0.1 ν. Ει{ορί] ἂς ρίαρ. Ευαμᾳ, 

νὰ 46.9. Υἱάειτυτ (οτι Ὀ επά ατα λαδροισιν νε] λάδροίσιν. 
δ,. Μα]ειῃ ποχθονίων, Υἳ αι] {αὐζετζα αεί Ιηζε[σαητυς, 

61105 αΠῖ6 γέρπεελοις ἀῑχ1έ Δρο]ιο. 
12. Τσεῖζες ΟΠΗἱαάεν. χ. δεΧΤ1. 
16. ΕιΠεδίης Πβ.ν. ας Ευαηρ. Ρίαρας. ὃς Τσεϊῖζος ΟΙ}, 

ΙΧ. Γά6ο απτοίῃ Βἰς τεροτί], ααοά ποημ!] ἀίετερει αῦ «ο 
4ος εΠρασ. το. ἰίαις οτασιἰ Πήείωτ Ρισιοπη ασ] {ς, 

20. Ἑταπ[οριαη ε[ὲ ο Τ,αειτή Τ ἡαἱειο. 
Ῥ, 49.1. Ετασωεπτιπιί[υἆ αἀἁιιε]ς ΕζατΏίΗς 1Π; ςΟΠ- 

πηςηζ. αἆ Ὀἱοηγ[τη. | 
{. Αροιηϊ αά(οτῖδ]τ 6 ίταῦο Πδ.1 κ. ΙΓ πβῄτα(ο Αιμεηί- 

εΠ{Π χεήσεκολόρο ΕΙ ογοά οτι ΙΗΥ ταμία. | 
7. Οεάτεηις αβοτι ἱΏ Πβοτία ἆς Ἠπ]ίαπο Θκβτς, 
Π. ος {εαάαητις {η Ἶας ἃς [εααεηί κο αν 

{ῃ Εμίς. 



πο ση 

κ ο Ὁ δι τοφ 
Εωίεβή) Π. ντ. ἄε ρταραταὶ. Επαηρ. 
τν ζο.29. Ίτα 4ε[οείρίς, νε Εωίεδιας 0, ν, ὧε Εααπσε], 

ῥταρ. αὰ Ρ{ιαἱαά επι εἰρωγικῶς Αεςοπηπηο ἆαιιστατ. δεά ΥΕΣΙΗΊ 
οτασηά Πε ἱὰ ααοά Ροίῖεα αριιἀ Αιπεπςῦ {η εΏί 18. καπ]. 
Πἱρποίορ]. ἀε Οαίτοιιο ὃς Με]απίρρο Ρμαἱασίάὰ ιγτᾶπο 
ἐπίιά]ας (ταεπῖὂιας ρτοἰατπη: 

| Εὐδα]μφ) Χαρίτων καὶ Μελαανπος ἐφύ, 

Θείας ἄγητηρες ἐφαμαθλοις Φιλότατος, Γος ε(ίῖ, 

Εε[ίορε [ωηὲ ΟΡάΥΙΙοη (7 Με[άπίβρα», 
Ηοπιίπεβι ἀιμίπα ἀμέτογεν θεπεμοίεμεία. ' 

Φιλόταπις Ὦ οτἷσα ἁια]εξτο Ρτο φιλότηπς. Ει ρέταιπεῖσήπι Ώεχα» 
Τηειτο Ριαροβταῃ! ε[. 4μεπι οκάΐπεπα ρο[ίεα ἁηίτατις ε[ξ 
"Ὀϊουγίμς Ατιοπίίῖς ἴπ ε]ερίῖς. 

23, Ὠίοσεῃες Γασιτίις {Ώ υίτα οοσταςῖς. 
Ῥ, .τ. Ῥ]πτατεβας ία απσ{ῖ. Ότας. ὃς ΑἰΠπεηας Πΐ5.τ. 

τος Απίίοτε]ε ες Τταωζεηίοταϊα τερυ Όσα. ὁ αἱ άας ζαίν χι 
Αλθηφιας. 

4: Ρ]ατατεῖτης ας ἀεξεσα οταοΙΙ]οτΠ]. 
. Ιάειω {ω 1η 1τατίς [ιαςοπυίῃ, Νλεπιϊηίς εἴις εΕΙαΠ 

| ο. ας Γγειτδο γει Όα {αςίεΏς: 5 41 βραλολογίαν ἐπίρωσε καὶ 
; σἡνίαρι τὸ πα σοφίης «{ σνκκΕἰοΥ, ο ἡ δὲ νῤινῆς ΦιδέσκΦἠοΥ οἱμθείς, καὶ ὐ- 

κολογέ ζρύποις ὁ «θεος. φυλα Πεῶα) ὸ ἀγείλε πολλάκις πηών ζει- 

ἕτ απτετη Ητιιά οτασμ/Η1ῃ γ]ρο ἰπτει ρατζηλίαφ,ντδς Ρ]ετΑ- 
σμες ο 

| 8. νατρεάοπ]] πο. οἵασι]]α Ππειποται ΖοΠίνας 
15. μοι 

Ῥ. 5. Ὃ τα {απ {η ας ρᾳσίμα, ἀερτοιηρή εχ Επίερή 8, 
1ν.ὃς ν. ἂς Εαλης. ρταρατ. εχεερτίς τας ν]ηῖ5α Γαόχαη- 
| τἱο 115. 1. αρ. Υ 11. οἰτατίς. 

Ρ. .70. Ριουιετοί] νίπα ορια ε,το[εσίητᾳαε 4 δτερβαπο 
{Ώ 9ρια/, δὲ ο μή ἆα 1Ώ δρια] δὲ πολλοί. αριιά ΠΠ} {οΓΙ ΙΙΙ 8ριοθόροι, 

Ἱ | αυαίι οα]ομ]]α οτί. ζοτῖς,ηια{ α]ου]ο5 δὲ {οἵτεςΙΏ ντηαδζο- 
Ποίαης, ὃς ἱπὰς νιόξαῖα απ Πταητ: απ εππαἆππο ἆπΙ οἱ φας ἵῑα- 
ἵ ἆοχ μη, ἀῑείσας, αἱ ἆς Εαδίς νἱδείταε: ααιοά {αῦα: οἶία 
Ἱπ [αβτασίϊς μα νίσεπι (αρρἰεβαητ. 

6. Εμίεῦίας Π0. Υ1. 4ο ρταρατ, ΕπαΏΡ. ΕΧ ΡοτρΏγτί] 
Ἱεταέτατα αἙλ τῆς ἐκ λολ γίων Φιλοσοφία, 

Ι 
Ι 
΄ 
ἡ 
Ἰ 

μπω ον ο ο ο ο... 



119 Ν ο. Ὁ ἃ 
15, Καπαιζασιον Διὸς έως, 1ά [1 Τοιΐς ΕΗἶπιος., δὲ Αι]ιεηί- 

ἐπ[αΌι16 εἴατ 76 καταιθάτης, οοὶ κααθ/οαζιν τὸν κεραυνόν, ο πἱ4Α 
τείϊς. 

19. λα ἱ]είῃ τᾳ, Ώεπηρε ἔωχή, ριο 3. 
Ῥ. δι. οεαπεησία ουπηία {Π ἵας δὲ ό1. Ραριηῖδ ΕυίεΡ/α8 

Ραντ ΠΡ. Υ. ἆς Επσης, Ρταρατατίοποςς ρα τί Πδ. 111. ἆά 
Ευσηρ. ἀεπηὂ[ἴπατίοπε, εχ Ροιρ]γτίο ΡΕ ο{ορᾗιο ἱπ[οτη]το 

Ρ, σι. 4. ΙΓ ερο Νελείίω, νε Νελαίω ὁθογίω. νἑ]αδαστατ 

εΠίπῃ [αςετὰοἵες πο ασο Πας ργρήπεο »νιροιεςαη- 
ἀοτε ρια{ἑαρ{ί, Ηειπήρριδαριιἀ ΔιΠεμσυ]η Πδ. 1 επυαισ- 
1αΠ5 οὐᾶ {η Πησι]]ς ορρ]άΐ ρτορτία δὲ τατα {ωηε. ἰα]άαῖ οἃ 
4 Ρυρτο ρεΏάξιία νεα. δὲ αἡὈί πηεπιληὶ Ώλε Ἱερί(]ς αἱίαιιά ἆδ. 
Ῥεπι]α εχ «Ώσγρτίο πο ςοπ[εόξα, 911419. οἱ Αἰγυγῇίθί λινοποιοί 
εἰσι. σταΓ]Η5 {η Ογηερετίςο, 

ἰχ οβεγαῖα [νο [ατα 4 Βμδα [ία [ήμο 
Υεἰαμω [ομἱῤς; ἄ[11μ ΜΗΥῥαά ζαποβὲς, | 

Υοτία {ε(ιιεητί γεφέλίω ἀῑχίτ αυ οά Απδίτες πεβυ]απη Ἱἴπσλπὶ 
δζ γε Γεχτί]ςπῃ. Ἡ 

Ῥ.όχ.τ. Ει[ερίας](6. ν. ἂε ριαραιαιίσοπε Ευαησεῖα, 
11. Ἡ ΠίοΙπα Ώος οταςΗ]ΗΠη απο Αππίσαἱ ἀεςερτις Εαῑς, 

ποῖτο αὓ ΑΠΙΠΊΟΠΕ εοιπρτεΠεη(αΏ τεροι» ἵπ Β]αταιςἨο; 
Μειπηπῖϊ εἶῃς ετίαπα ο ἱ4ᾳς. δοπΠδίς αατοπα Ότταδο ΑΠΙΠΙΟ- 
πει] ητίρ ας δὲ Πσηῖς αμ ἡριι(άαπω {οίταα {Οἱ ιαπ δις το: 
{ροπάετε , που αὐϊςπῃ γοςς αττὶςμ]αία ντ Ὀε]ρμοιυα δὲ 
Βταπζμιἁατα σα ἆευτη. 

17. Μετευτή] δε. Ηεσατες οτασυα εοἶ]εότα [απτ εχ 111, 
1ν. δὲ ν. Πρτο Επίεδί] 4ς ρταραταῖ. Ευαπᾳ. 

Γ.ό5.17. Δι ρξάει {επεξτία,αιιτ εἶθ (οἱ δεῃἀᾶ εῇ ρτο εἷοι. 
Ὢ. 66. ν.ν]τ, Νυ]]ας Ιοχίςοσταρίνιις ασπο({ςἰτ ἀῑέειοΏ ειᾶ 

σκδλαθωτης,{εὰ γεἱ ἀεπηπρῖο σιχὀλαρωτης,ντ Ηε(ν εἰς δὲ δι ἆας, 
γε] ριαρο[το α, ἀσκδλαθώτης, γ: ἰἱάστη, Αγί[οτε]ε 5, ὃζ ΡΗ1πἱμ5 
Πσ,κχτκ. ζαρ. 1 Υ. τα (ο Όεῃς. 516Ιοπεηι 6γκοἱ εοἱοίρη γο- 
11Η, 67: α[εχἰαδοίεη, 6. ζαἱθοίε. [η Πα [ία πο πιά [ςἱήμγ, οεἆ πες 
ὀκδαθώτης Γεριιἁ]ᾶἁπτή ε[!. νι απος ειγππο ρτορίες αέεεάαῖ. 
Πάνα ςΟΠΠΡΟΠΕΗΙΗ ΡΙΙΤΟ Εχ σχὀλεύω Εοά{ο, δε βόσκω ρα{ε0. ο 
{]ο , απ] ΕΟίπ]ο ἁοτίπατα {αΏέε σκὀλάδυρµα δε συδλαδαρθα, εΧ 
Ὥος παμθώτης. Ετὶτ 1ρίεας Πίς σκδιαθώτης, αηἰπμαἱεπ]απο αιοἆ 

{οἀιεπάο 



Ν ο Ἑ Αα. η 
Εοᾷϊεπάο ραί(οἶτατ, Πις τά πάτεΠ ἀῑζας, [1116 ταἱραίη. ἂς [τας 
αµτοιη βοιίἠς αςεἴρετειη:Ώιιοά Ηεατα νεπεβς](5 ριαίεστα, 

ἱαΏτα ὃς απἰρια]ία πιαρίςα εοπιεπίαητ.Ῥεασε(Ώτ ας τητα Π]- 

υε[ετ],αἰίας Μοἱγ νοςατα, δὲ ρτο απη]ε{ο α Πηαρίς Υ/[αγρατα» 

εο[ίς Ὀ]Ιπίο δὲ δαἱάα., εχ αιια ΠΟΙ Ιἀοἱαπο ία ν]τ Πετί. {ο- 

αωίίατ Ρο[ΐσα ἂς ἰαύτο {ροπῖς παῖα. Ῥοΐτο (αἱρας πιαρ]εῖς 
ἠπςαητατίοηίδιας αἀ αἱ Ὀίζας ΕΗΙΠε αυτ ε Ῥ] ή] νεδίς εαρίτε 
111. Πδ.κκκα. πας. Ηἱβ. Ρεεμἰέαγε (118) Ὑαπίιαιί [1 «ΥΡΗΤΠΕΗ- 

ΓΗΗ19 πμ οά αΠέπια ἰήμπα οΜΠΕΤΟΥΙΕΗ Γαἱράν πια Χἶπιε ΥΗΥάΠΙΗΣ, 1οἱ π]ο”" 

4 ας ΥεΥΜΙΑ Πάίιγά εἰ/ηΠαΙά, εφοἰ!α!ε Ρετρείμα» ΙΕΠΕΡΥΙ ΕΗ«ΥΊΠΗΥΑ 

αἰῆς ἀε[ο[[Α», [ερ ἱεἶσφεε [η [ε. Νις αφ κε ογεά μη! εχ Ημ ἷμηι 

Γεἱισίοηυ εαβαεἶμὸ ἡμἀἰεαπι απὶγλαἰ: γἱ [ὲ ζεί «οὐ εἰ ΥΕΕΕΠΣ ῥαίβῖ- 

ἑαήσφµε ἀομογαγίεν ἀἰμίπκεἱοπός (5. τε µη} ε[βείεηάκΥΗΠΑ ΕΗΕΠΙΜ4 

ῥΥο)ηΙ(ΤάΠΙν ο. τα ' 

Ῥ. 69.3. ξοτις (οπἱθεπάαπα «[ὲ εὐχίὼ Ρτο ρχέωροίᾖι δρχέω 

ἑάειι ε[[ε ἁῑσας αι ο ΠπίΙαιλεΠῖμΠη. 
16. δοιαρὶὰ!ς οτασιι]α εχταΏς, ρτίπχασῃ ἵα Ἑμίεδί] ΠΜ. γε 

ἂε ρταρ. Εααηρε[. αἰτετυπγίή Φατυσηα]ίδιις Μαστοῦ!]» Η0. τ. 

ζ4Ρ. Χ Χ. (ο ΠΗ 1η σμ]άα, ποσλίΠε Θζλίς, | 

β.7ο.1ο. Αξ(επἱαρίο ατττίθηῖτ Ροχρβγήίας,τε[ίε Επίς- 
Ρίο 5.111. ἂε Ειαπρ. Ρταραί. 

16. Ῥαυ/(απίας ρᾳσ. 141. 1Ώ εαἰμ5 ΙπΙτίο ἱερῖς Οαπιεία- 

εἰς ὄδρυ. 

[.75.3. Εμααρίμς ία γίτα ΡΕΙ]οίορβοτηΠ). 5εσιηά πα 

4ς Απάτοπίςο ὅχ τετ ἆς ται ξοτπιί {πιρείατοχε τοετε 

Ννίςςταδ. 
Ρ. 71. 5. ερβαπυς ας νεὈίδιι5 ἵΏ Αρη. αἲ ας {εάπεητί [- 

ἆσι Εεεῖτ Ὀϊοάοτις δἱδ{{οτΠ. 0. χ ντι. ἆε εο αποά Τμεβα- 

εἰς ἁατια ε[ε, Ῥαα(απίας {π' Βα.οιἰεἶς ρᾳσ. 290. Ώς Ἱπίαπο 

δυ]αας [Π ςἰς υ{{ᾶ. 
Ρ. 77.7. Ώε]ιος 9ἴταΡο Πἱ0. ντ. ἂε (εααεηΏΓΙ Νίςςτα5, Ώ]{ 

{μ]ίος. νεἰ Ζοηαϊας. 
12, Ίπτοι α ηἰσπιατα Γεςεπ{εττ αἲ Αιπεπαο Πδ.κ. Ρ]αςες 

Ιεόεῖο πιαπα(εσἱρεί οοἀἰςῖς αιιά: Ἱαῦεἴ ἐρετμοῖς ΡἵΟ ἐρλμοῖς, οἳ- 

σπἰᾶσατατ αὐῖεπα Βαςεἶνης δε Ύ εως: ΠΑΠΗ αιηδο Αάοηίπι 

ἀερετίείμης. 
17. Τειτες γατίατ. Εἱῆ ΟΜή, 1 χ, η ῥτοχίπιο ζε[ο]αίε 



ΣΙ2 Ν 

να) {ῃ ἆμας ἀῑθλ]οηός κα), ποη Ὑς.. 
21. Ζοπατᾶς 0.11. γἱάετατ {οις Ἡομιετίσα., | 
24. Ἱν]ςεῖας ες Μαπιε]εαιΙχχχ ν 111. 4Πῃος Γειά» 

ηἱε, αποπ] 4ΠΠΟΓΗΙΗ ΏΗΤΗΕΤΗΠ ἀςποῖατ Ρο βίτεπια (1]αῦα πι 
Μανγκηλ. 

Ρ. 78.1. Αιπεπας Πδ.κ τ1,αριιά ααεπῃ ποπ] ἀγῆολέ- 
μίσος Πα] ΗΩΤ, ΝΤ ο ἆ φόνου τοξεζα ΓΗΣ. οθάες [1ηε δε]]ο, 

4: Ζοπατας Π0.τ11.δὲ Το. Οτοραίαιςς η Πἱβ., οδρεπά[ο. 
δ. ὁτερμαπις ας νερίβια5 ἴῃ Ταξαι. | 
1ο. ΦίΤαΡο δι Υ111. δε ὁ αἱ ἆας η εὐδα]μων. 
14. Οεπιεῆς Αἰεχαπάτίπιας ΦΙτΟΠ1.1, | 
ἵπ. Οεἀτεη5, »οστατας ΒΙΠΕ. εσς]ε[α{ξ, Π5.1ν..ζαΡ.ΥΗ1. 

ϱεἀτειιι]δ Ρ{Ο Φροσερίω Ἠαῦοι ἱερίω : ρτο λόζοίο, λαροῖσι, Ρτο ϱὸς- 
γαΐροντα γἱτίοίο Ρτοτ/ι15, τεέζε µδρ]αίνουτα, 9Ο ΓΑΤΕΣ μὺρμκαίροντα: 
Ρίο καλλίρθειο, Κιμμεεάοιο,ΡτΟ κωσηΐσὸε, µιωσίσὸε, Ριο ὅηπασοι, ρήση. 
(ται ετἴαπι Απιζηῤαηις Ματσείπς ΠΡ. κκ κα. οσοὰ αιία 
ἵπ ποη]εἰδ ἁ[ετερας α Οεάτεπο ὃς 5οστατεἠπιεστήση Βὶς αρ- 
Ῥοπστε νΙ{απα ε{{, ἱίσος Ιπεπὰο(ΗΠη. 

ΑΔ ὁπύταν νύμφαι δροσερα) ΚΤ' ἄςυ χορείαις. 
Τερπόμεναι οροφοώντες εὐσεφέας κατ για, 
Καὶ τεῖχος λύλριο πολύσογον ἑαπκαιρ Ἀ 
Δη τοτε ὔνια φύλα πολυανέρµοοΥ Ὑπορᾶσι 

Πορ Κφιμιψιρὂοίὸ πορον «ὐραοντα στα) αιχικἡ, 
Καὶ Σκυδικίὼ ὀλέσή γὗραν καὶ Μυσίδὸε γά[αν, 
Ταιόνα θ' αυποθατέω σι Κέλταις µαῤομέγδισι, 
Ταυτὸ και] βΙότοιο τέλος καὶὶ δῇθκν ἐφεΠ. 

Ῥ. 51.2. Πειοἆοιας Ηδ. ρείππο ΠΙΠοσίαταπη. 
7. Ιάεπι Πετοάοτης Βαςίάϊ επ οι1ε {εαιπεατία, ἵ Ἡ ταπίὰ 

δι ζ1]ἱορο. 
ΤΙ. ὮΓΟ χρυσαορον (οπΙὈΙτΙΓ χρυσαόρε. | 
52.Σ. Ώε ΜεΠεπίοταπα τεάϊτα, ἄξ Είτα. Γιλοτεηίδας 

Πεβῃ ὃς ΤΠεβαπίς Ώπς Βασίς ΝγπαρΒατάτη αβ]ατι ναυςεῖπα- 
τα5 ε[ξ, τε[ῖο Ῥαιαπία ἵη ΜεΠεπὶςίςραφ.127.δε Βαοτίοῖθ 
ῥασι 29. - 

το, δμίαας εκρ]ὶεᾶς οταου]ᾷ Ἐ{ορο ἁατιπα εἰ τὸ ῥέσον δες. 
18. Εςἵαηιας {η νίτα Ρετορτίη]. 
Ῥ. δε.2. Ὡἱορίηιίς γατῖ ε[[ς {οεηδίε Ρἱατατοἶνας ἵΏ ρατα- 

τ. 

ε 

1εἷι5 



| Ν ο Ττ 8. 11” 
ἰε]]ς ρασ.θ1/,δέ 1οθ1.δὲ τερετῖ! 1η 109. ἆς ἀείεξτα οταςυ)]. ας. 
ΖΙο. ατα σα εἀιτίοηὶς Η.οτερ]. Ραι{αηίας ἵτοίη ἵπ ἕ αςοπίςἶς 
Ρας. ὅ9. 

6. Ρ]ηταίςἶι Ἰεσίτ νὗσοι ΡἵΟ κόχβω, δὲ νοτία {εα πετά φᾷ- 
σί6ροτο, δὲ ΠποάΟ κυλιγδομέγό, ΙΠΟάΟ κυλιδόμ)οΥ. 

δ. ΤΏ απτίαιιο Ότο τεροττΗη ε[ὲ, ὃζα 1. εοπε]αίο εἀ[τᾷ. 
Ῥ. 86. 6. Εατὶἀϊςατιτη {{ἑατάπα Εεπηηατῆ. τείροΏ/ᾷ τοίετε 

Ῥαιι(απίας ἴΠ {πα Ροτίερεῃ, Χεποε]εα ὃς ῬμαεΏηΙάἰς {η Ῥ]ιο- 
εἰςῖραρ.229.δύ339.8 ΠεπιοΏοςς ρασ.212.Ρ ε[Ιαἀ μη ρᾳσ.128, 

22, Αά Ώπης νεΓ{ΗΤΩ 1 Ρα /{απίᾷ. ποῖίς οθ]κας, Ηϊα 
ποῖαι οΥ]διγσίας: ΥΕ δις [εσίΗΗΥ Κρήσιοι ἄνδρες, [αρ 5Ηίἀαηη, 
μεῖα Μινω τν Κρήσιον. δε Φ1811 ΟΥΕΙΟΠΙΗΊΗ ΠΟΠΗ ΡάΥΗΥΗ Ὄης Ὑι- 
ἀεαῖμΥ φαάγατε, 67’ ΡΥά[ΕΜΙΙ5 ΙΕΡΟΥ Ὑεχδῃ [εᾳ μα μΥ ἀἁγισεύοιαι, 
{α[ρίοαγ αἰέφής Ροβ ἱεσεπά μη» ε[[εκρήγιοι ἰὰ ε[ῖ, ἀχαδοί. Ὑ: {α[ε 
Ες [τε εβρἰρβοπεηιά, φα1ε ἐπ ογάςµ]ο αἆ ΟἰάΜ6μΙΗ δραΥΙάΜΜΠΙΡάγδρὸς 
ο) εὐόρχου ἠγυεα µεετόπταδεν αμιείγων. 

Ρ.89.5. Ώε (οπιπἰοτᾷ αιήπαις {ρεςῖεὈιῖς νἱάς Μαετοῦ. 
991ΙΙΓΗ. 19. 1. (4.111. Αἱοχαπάτο νΥετο {Ώ αΠίοτς, {ρεθταια 
οΡ]ατα οἵαςυἶαπῃ Ίος εἀ{ἁ[[ε αιιέτοτ α[ὲ Ρ]ητἍτεἶας η ν- 
τα1ρῄα5 Ρρᾳ5. 1246. Πα]ίαπο Οα{απἱ Ζο[πης Πδ. αχ. 1Η. δε 
Ματεε]]πας ο. χχτ. Πιρραιςμο Ἠετοάοτις πΓειρΠς]ο- 
τε: ] πεμ]ίο Ῥ]ατατςδιας 1π ΥΊζα εἰπ(ά εί ο μἱάα5 1Ώ κνώρτω ὃς 
λούκουλλος:Νλατίο Ρἱατατε]ας: Ὑαἱεπιί Οεάτεπς: Ραπ(απίς 
Ῥ]υτατο πας: οοτατί Τ,αεπτ]ής ἰη εἶμς υίτα. 

1ο, Ζοιποὶ {οΠρτια5 ςΟάεΧ πελη ΡΙΟ όλη, πέντε ΡΙΟ. σεµηη, 3 
Ὄεσης ἀειωΙΠα Ασίδος ἩαΏετ. 

Ρ. οο.4. Μαετοβίας δαἵασπα Παπ] 1δ.1. 
1ο. Γἱοάοτις αἰσμ]ᾳς ἆς Τ Πεβαηίς. 
1}. Ῥ]ητατεπας 1η νΊτα Ὀειπο[β]ᾗλοΠίς. 
16. Ἑτία {εαιιεητία {μπῖ εχ Αἰποα ο. Υ 1. δέ χ1 γ. 

«ΝΑΣ ΤΕΑΜ ΕΡΤ οσα 
ΟΝΕΙΚΟΟΣΞΙΤΙΟΟΝ. 

Γοδδί]πιιις Ιο[.ο σα]]σοἵ ὀνάροκριπικὸν 1{ἔ ἆ οπχεῃἁαιΗ{, ἆἷ- 
σε[]πε, δζ (αο ααέτοτί Α[ἰταπηρίγε]ιο νἰπαἰσαιήε, ΡεΓρεΓα 1 
Ἱίσερ[ιοτί ραιτίατεα Οοπ/(αηποροΙταπ ποπηίης ο]ίηΝ 
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εάΐταπα, πο ἆ αἰπία αὉ οταςμ]ΐ5, ῥτα{ΕΓΙΠΗ χεηµα πσιιώς ΡΟ” 
Ρις Μαστοῦίο ἀῑδες, πὂ αεηᾶ γ{ἀερατατ, ὃς αἰίοα {οπιπ]ᾳ 
ἵωτοτ ἀἰαίωαιοπᾷ {ρεςίες τε[ετὔτας,ῖς (αὈίαηρή ουταυήπα. 

Ώε Αβταπιρίεἶο αὐτεῖπ Ώςς μαῦετ δυ]ἆαδ, Λεράμψυχος, ὃς 

βΕλίον ἰατεικὸν εἰς ὄνων θεραπεία» πεποίηκε , καὶ ὀνέροκριπκόν. 1π{ετιῖς 

Ἱλος ἴ][ε {ρατβαι {Πο ]εχίσο, πιετάμπα Υἰκ τπθυς νε] 4ματιος 
γετβρας απ] {απάτίς., αἰιαπίδας οτἶαιη Ὀἱς νε]τετ τερετῖτίς. 
Ωμος νε ἑασία5 ἰπαεπίτς ρο(ῇς, Ππρυ]ας ἀἰσήοπες οαἱάα 
Ἰπάϊζαῦδο «ο οτάΐπε απο ΙαΠΟΙ{είο ΠΠΙΤΙΟ οοΠ{εηΠαΏτΗς. 
καθ ὕπνοις. δργῶς ὃξ δρθμα, πέτεωα|. γελὼν δὲ καβ ὕπνοις. ἐχβροῖς, 9α.- 

νὼν δί καθ ὑπνοις, διζωδίαν δζ ὀσβθὴ. θυµιῶ. γέροντα. δρόµιοις. χεῖροις.πὺ- 

ὀχς. οὄῤκας δὲ σώμα. πείχας. 6ρκας. µητθέ. «Ἱθιπλακλναι. μιξιογίδης δε 

θιπλακ]να. φιλεῖγ. ποσὰς, πὸδῶν. πα χεῖς. γᾶς. τυφλόγ. σολίωώ. γιτων. ζω- 

γή, ἄορα. βροντα/. ἥλιος δζ σελίώη. χιῶγ. γεκροῖς. Φεγδρέων.μδρωρίται γα» 

λα.όρθορος δὲ κὀωριος. βρύσις δὲ πηγή. οἴνος. ὕδωρ. ποῖμιὸς. ὀκκλησίαις. 
γυμωός. κὀῶριος. πεπρβα. τε[χά. λάκκῳ.ὔήβρακες. κεροέµοις. δρὰ. ὄφάς. βόρς 

Έορος δε κόῶριος. κρήμωῦ. γλυκεϊ ὃζ ἔει. βόσρις δὲ σαιφυλή. κὦκον. δρί- 

ὄέκαις. ὑδωρ. πα] ὅδχς. ἄπιν. ἥλως ὃζ παασαλὀς. ῥάβόος. κίρκον ὃζ κάρκη. 

κλεῖδὰς, κλῆμα: μιά λέω. κεκλωσµένα ὃξ γηΐτας. οραΊος. 5ὐλογ. µάχαιθα.. 
κέρχος ὅζ. κέβῥα. χρυσογ. ὧα. βδας. ἵῶποις. λέουτας. «θλσερας.. πὉλΟΥ. Κυ» 

Φάγ. λύκος. κὠς. ῥόας, σφρῆκες. λα}. ἔλαιογ. αλα Ίου. 

5. Ῥτίπιης νετ[ας ἵτα Ἱερίτατ αραἆ 5ἱἆαπα, ὄναρ καθ ὕπνοις 
γητθεκές λαλεῖν τὸσε. 

9. οἳς 9Ηἱἆ5, κλα[ων καβὶ ὕπνοις, Φρονπισων ἔση δ] χα. 
16, ΤἀείΏ 1Π Όρκας, ὅλον, 1Π σώμα, σῶμ ὃλον ἱεσίτ Ρίο ὄλμογ. 

{εά Ππἰ] αἰίιιά ο[ξ ὄλμος, τε[ιε Ῥ οἶίαος, ΠΙ{Ι σώμα, Υεἱ ρατς εοἵ” 
Ῥοτίςα εοτηίςς αἆ Εεπιοζα: αμεΠηαἀἁπιοά μπα δὲ ὀλκον ΜΝάζαἩ- 
ἀτί [οἱλο]ία([τες ἃς «οἵροτε ἱητειρτεϊα{Ης. 

21. διιἱ ἆαδ ΤΠ λλπλακλναι. «θκπλακλναι, ΚαλΟΥ εἰς ὄγαρ πὸδε. 
Ῥ.οό. 4. Αἱίας ἱερίτιις ν Φσιςτε ποῖαμιοξ δυσμωενῇ ἆηλοί κάθογε 

1ή μη άά!1ο [1 επ ἠπήπαίομπη [1ρπιβεα! ςΑΡΗΕ. 
12. ου] ἆαδ. βλάθας φυγοις. 
τὸ. η ῥννὸς ]εσίτια, Βωγὸς ὃρά αοθθσέρπων, Ὡροι)άτων βίαγ. «οἱ- 

1 «ἆ ΠΙΟΤΙΕΙΗ «άγερεπε , ΥΕΥΜΥΑ γἱο[επιίαϊη Ποια!. 
ΒΙΝ ιν 8) « 

Ῥασ.12,19.ἱοσε Ρ{άγηιἱ ρ σεηιεἰέι Ὦ.4 5,16. νὐμφαισι Διωνύσοιο. 
Ῥ.ιό,1.[αμάἰα.Ῥ.ό6,1. ος εοττεόχ!]5 εχταϊ {η ο εἰνο]]]ς 1Νίςε- 
ρου] αφ οΥπε[ωντ δε 1]]ά ᾧ (οσα αἶτι 1.19. Ὀ,1ο 6,21 ο ηλας [δὲν 
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